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РЪКОВОДСТВО 

 
Как да зареждате този продукт  

1. Измерване на заряда - Натиснете бутона. Лампата не свети – слаба батерия, 
трябва да се зареди. При зареждане, свети синя светлина. 

2. Следвайте методите за зареждане на продукта. 
Метод: зареждане на продукта от компютъра. Разкачете DC адаптера за зареждане 

и свободния край на кабела свържете с входния интерфейс на продукта. После 
свържете другия край на USB конектора (кабела) в USB порта на компютъра. 
Индикатора за зареждане започва да мига. Kогато се зареди, ще светнат повече 
лампички. 
Метод : USB адаптер 

Свържете Кабела с адаптера за контакт. После пъхнете във входа на продукта-IN жака 
единия край, а другия край на USB кабела свържете с DC-SV адаптера. Индикатора за 
зареждане започва да мига. Когато няколко лампички светнат батерията е напълно 
заредена. 
 
Как да зареждаме дигиталните устройства. 

Мобилната батерия се използва за зареждане на мобилни телефони и дигитални 
устройства с DC-SV вход за зареждане. Вземете кабела за зареждане и свържете 
батерията с куплунга на устройството, чийто интерфейс е предназначен  да зарежда и 
разрежда, или към съответния за устройството адаптер. За различните устройства 
избирайте подходящия адаптер. 
 
Употреба/Подръжка 

Продукта е класически, елегантен, лесен за носене и употреба. Удобен за честа и 
кратка употреба, като за дълъг период на употреба, следвайте инструкциите. 
1. Пазете продукта сух. Дъжд, влага и течности ще повредят електронните части и 

входовете. 
2. Не дръжте или излагате продукта до уреди излъчващи висока температура. Това 

може да скъси живота на батерията, повреждане или остаряване на пластмасовите 
елементи, или дори да доведе до експлозия. 

3. Не хвърляйте, не удряйте продукта. Небрежното и грубо използване може да нарани 
и увреди корпуса и електронните части, и платки в продукта. 

4. Не предприемайте разглобяване на продукта  
 
Предпазни мерки 

1. Първото зареждане на този продукт трябва да е на целия капацитет – 4 лампички 
трябва да светнат при зареждане за 20 минути. 

2. Когато използвате този продукт, оставете екрана отворен, уверете се, чрез флага на 
конектора за зареждане, за да гарантирате коректната работа на продукта. 

3. В електронното оборудване в процеса на зареждане, ако синия индикатор на 
мощността сигнализира, показва, че батерията е със слаб заряд и трябва да се 
зареди. 

4. Когато Устройството е напълно заредено извадете кабела, за да предотвратите 
загубата на енергия. 

 

Функции за сигурност 

Тази интелигентна система има много защити, контрол на зареждането, предпазва при 
зареждане и разреждане, предпазва от презареждане, предпазва от късо съединение. 
USB SV изхода е подходящо проектиран и съвместим за всички международни 
стандарти. Съвместим със USB зарядни устройства и всички марки мобилни телефони, 
IPhone, Samsung P1000, поддържа различни игрови конзоли, MP3/MP4, GPS, Bluetooth, 
IPad и други таблети, дигитални камери и други устройства. Може да зарежда и iPower 
9600 съвместими. 
 

Широковолтов вътрешен контакт, със смарт чип за предпазване от входен волтаж DC 
4.5V-20V. Независимо от размера  на напрежението, може да бъде директно 
зареждането на мобилната батерия, без да се притеснявате за зареждането, или че 
няма ел.ток, както и за безопасността. 
 
ЛЕД ИНДИКАЦИЯ: 

Индикатор за Зареждане, индикатор на изходящата мощност, Индикатор за зареденост 
на батерията. Всичко това прави продукта по-лесен и ясен за употреба с ЛЕД 
индикацията. 
 

Проста схематична диаграма на зареждането 

 

 

 

 


