
PŘENOSNÉ SOLÁRNÍ PCC DOBÍJECÍ POUZDRO 

 

 

SPECIFIKACE: 

Rozměry pouzdra 150*90*52mm  

Použití  eGo,510,mobil,tablet,pocketbook,navigace ..  

Vestavěná Li-pol Baterie  1500 mAh 

LED Indicator  1ks pro solarní panel, 1ks pro baterie 

Barvy černá,žlutá,červená,modrá 

Výstup  5V, 500mAh  

Solarní panel  0.88W  

Certifikace:  CE, ROHS a FCC  

 

 
 
 
POUŽITÍ:  
 
Solární PCC Power Bank můžete použít jako přenosnou nabíječku pro mobilní 
zařízení  nebo pro nabíjení baterií elektronických cigaret. 
Pouzdro obsahuje vestavěnou baterii o nominální kapacitě 1500 mAh, což je 
kapacita potřebná k jednomu dobití např. mobilního telefonu. Vestavěná baterie se 
trvale dobíjí solárním panelem a výkonu 0,88 W. Baterii můžete také dobít 
prostřednictvím USB vstupu ( ozn. CHARGE) uvnitř pouzdra připojením USB/MINI 



PŘENOSNÉ SOLÁRNÍ PCC DOBÍJECÍ POUZDRO 

USB kabelu ( součást balení ).  Doba nabíjení je cca 2-3 hod. USB kabel může být 
připojen přímo k USB výstupu PC nebo spolu s  
adapterem USB/220 V ( není součástí balení ). Uvnitř pouzdra ve kabelem vyveden 
USB výstup ( 5V, 500 mAh ) do kterého můžete připojit kabel USB pro dobíjení 
Vašeho mobilního zařízení. Pouzdro uzavřít a nechat na místě s dostatečným 
přístupem světla ( lampa, slunce atd. ) Není potřeba vystavovat přímým paprskům 
slunce, dostačující je běžné denní světlo. 
 
INDIKACE: 
 
Vnější:  levá dioda – dobíjení červená – po nabití vestavěné baterie svítí zeleně 
             Pravá dioba – baterie nabitá – svítí zeleně. 
Vnitřní: indikace ON – OFF při nabíjení či dobíjení zařízení svítí zeleně.   
 
 
Balení obsahuje: 
  
1 ks  PCC dobíjecí pouzdro 
1 ks  USB / MINI USB kabel 
 
 
 
 
 
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 
 
- baterie nevystavujte vysokým teplotám 

- veškeré příslušenství nasazujte lehce. Nepoužívejte sílu.  

- vyvarujte se pádům baterie či nošení v kapse 

- před nabíjením zkontrolujte vstupní napětí zdroje zda je max 5V  /1A 

- používejte pouze doporučené příslušenství. 

- nabíjecí baterie mají omezenou životnost cca 400 nabití. V průběhu používání se   

kapacita baterií snižuje.  
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