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 מדריך למשתמש    
 

 
 הוראות בטיחות 

למקם את . אין מקמו את המכשיר תמיד על גבי משטח יציב וישר. אם המכשיר נופל הדבר יגרום לנזק 
המכשיר תחת אור שמש ישיר או במקומות עם טמפרטורה גבוהה. הדבר יגרום נזק למכשיר או יקצר את 

 חיי המוצר הממוצע שלו.
 אין למקם את המטען הנייד בקרבת מקורות חום כגון מקרנים או מכשירים אחרים שמייצרים חום.

 אין לחשוף את המכשיר למים, לחלוחיות או לחות גבוהה.
 מקם את  המכשיר בתוך חדר אמבטיה או במטבח בקרבת כיור. הימנעו ממגע ישיר עם מים. אין ל

 אין לנסות ולפתוח את המכשיר.
 

 !CH-4699ברכות על שרכשתם את דגם 
אנא קראו את המדריך ואת הוראות הבטיחות טרם השימוש במוצר בפעם הראשונה. אחרת נזק עשוי 

 להיגרם כתוצאה מכך.
 

שומרים לעצמינו את הזכות לבצע שינויים  משוכלל לפי מיטב ידיעתנו ועם חריצות מיטבית אנו  
 במקרים של שגיאות ושינויים טכניים. 

האירופאי, אין להשליך ציוד חשמלי ואלקטרוני ביחד עם פסולת רגילה. את  WEEE -בהתאם לתקן ה
הרכיבים שלו יש למחזר או להשליך הרחק האחד מהשני. אחרת חומרים מזהמים ומסוכנים עלולים לזהם 

 את הסביבה שלנו.
או  אתם בתור צרכנים מחויבים על פי חוק להעביר מכשירים חשמליים ואלקטרוניים לידי היצרן, הספק

בנקודות האיסוף הציבוריות בסיום חיי המכשירים ללא עלות. פרטים מוסדרים בזכות הלאומית. הסמל 
שעל המוצר, בתוך המדריך למשתמש, או במארז ממרמז על תנאים אלו. עם סוג זה של הפרדת פסולת, 

 תיקחו חלק חשוב בהגנה על הסביבה.שימוש והשלכת פסולת של מכשירים משומשים 
של הפרלמנט  EU/2014/30מאשר את העובדה שמוצר זה עומד בדרישות המרכזיות של תקן  CEסימון 

האירופאי והמועצה האירופאית בכל הנוגע לטלקומוניקציה ומסופים בהקשר לבטיחותם ובריאותם של 
 הוצג. הצהרות אלו ניתנו על ידי היצרן. CE - משתמשים ותאימות להפרעה האלקטרו מגנטית. ה

 
 
 

 תכולת המארז 

 X 1מטען 
 USB X 1כבל טעינה 

 X 1מדריך למשתמש 
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 מבוא 
 

 מפרט טכני •

 צעי(האמ) TYPE-Cשקע טעינה ב, הוואט(  10אמפר ) 2וולט/  5 כניסה
 בדופן המטען USB-Bאו בשקע 

 וואט( מקסימום 12אמפר ) 2.4וולט/  5שתי יציאות  יציאה

 וולט  10000mAh  ,3.7 קיבולת

 ליתיום פולימר החומר ממנו מיוצר תא הסוללה

 0°C-45°C טמפרטורת עבודה

 גובה( Xרוחב  Xמ"מ )אורך  X 67.5 X 15.6 140 מידות
 

 LEDנורית חיווי  •

 POWERלחצו על לחצן  הפעלה

 מהבהבת 1נורית חיווי =  1-30% מצב טעינה
 מהבהבת LED 2דלוקה: נורית חיווי  LED 1= נורית חיווי  30-50%
דלוקה: נורית חיווי  LED 2דלוקה: נורית חיווי  LED 1= נורית חיווי  50-80%

LED 3 מהבהבת 
דלוקה: נורית חיווי  LED 2דלוקה: נורית חיווי  LED 1= נורית חיווי  80-100%

LED 3  דלוקה: נורית חיוויLED 4 .מהבהבת 

 30% -דלוקה: כ 1נורית חיווי  קיבולת סוללה
 50%-דלוקות: כ LEDנוריות חיווי  2
 80% -דלוקות: כ LEDנוריות חיווי  3
 100%דלוקות:  LEDנוריות חיווי  4

 

 כיצד לעשות שימוש במוצק

 
 

 המטען הנייר שלכםטעינת 
 .של המטען  TYPE-Cאו שקע  USB-Bלתוך שקע מיקרו  USB -חברו את כבל טעינת ה .1

 . CH-4699טעינה של ה תתחיללאחר מכן  מיד
 טעון במלואו. CH-4699יידלקו ברגע שדגם  LEDנוריות חיווי  4 .2
 

 צעי(האמ) TYPE-Cשקע  , בחרו בשקע כניסה אחד בכל פעם:CH-4699בעת טעינת דגם  
 אמפר לזירוז הטעינה. 2השתמשו במטען ,  בדופן המטען USB-Bאו בשקע 

 

 פריקת הספק למכשירים הניידים שלכם
של  USBשל המטען הנייד באמצעות כבל טעינה  USBיציאת  יחברו את המכשירים שלכם לשקע .1

 המכשירים שלכם.
מציינות את מצב ההספק  LED -נוריות חיווי ה 4מטעין את המכשיר שלכם,  CH-4699בזמן שדגם  .2

 והחשמל.
 

 לטעינה ולסוללה LEDנורית חיווי                                                                
 

 לחצו הפעלה/כיבוי                                                               
 

 
 USBשקע יציאת                                                                

 

 
 USB TYPE-Cשקע לכניסת                                         

 USB-Bשקע לכניסת מיקרו 
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  : מטען/  הוראות בטיחות לספק כוח

קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור  רטורותאותו מטמפ וקיהרח .חדירת מים או לחות ומנע
אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה  וקיחם או מקום הפתוח לשמש. הרח

 גלויה וכו'.

אותו רק  ונפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על המטען. חבר ומנע
ק לכבל החשמלי, רמת מתח המסומן על המטען. כדי להקטין סכנת נזאת לשקע המספק 

 וודא .אותו מהשקע כובמטען ומש ואת המטען מהשקע ע"י משיכת הכבל. אחז ואל תנתק
 שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו. 

 לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים. אזהרה:

ל מאריך יש לוודא חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש. בשימוש עם כב
תקינות מוליך הארקה שבכבל. מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום החשוף לשמש, 

 גשם וכו'. 

תקע החשמל מהווה את אמצעי הניתוק. התקע חייב  :ניתוק ההתקן מאספקת החשמל
אתם עלולים  ,להיות זמין להפעלה. הקפידו לחבר את תקע החשמל לשקע מוארק

 התחשמל או להיפצע! ל

ש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש! יש לאפשר גישה נוחה י
 לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

 

 .אין לחשוף סוללות לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה: אזהרה
 

החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק : הוראות בטיחות לסוללת ליתיום
  .בסוללה דומה או שקולה

 

אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש אש וכדומה. אין 
 .להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני המחזור המיועדים לכך

 
 
 


