
 
 

 mAh10,000מטען אלחוטי + 
POWER BANK CH-4416 

 

 
 

 CH-4416דגם: 
 אמפר/לשעה 1.5וולט/  DC 5קלט: 

 אמפר/לשעה 2.1וולט/  A :DC 5 פלט
 אמפר/לשעה 1.0וולט/  B :DC 5 פלט

 אמפר/לשעהמילי  800וולט/  5פלט אלחוטי: 
 מ"מ לכל היותר 6מרחק טעינה אלחוטית: 

 mAh 10,000וולט/  3.7וואט/לשעה,  37קיבולת: 
 

סכנה לשריפה וכוויות, אין לפתוח, לרסק, לפרק  זהירות:
ולהשליך את המוצר לאש. מדובר במשטחים נגישים 

המוחזקים או באים במגע למשך פרקי זמן קצרים בלבד. 
אחרת המוצר  50°Cאין לחמם לטמפרטורה של מעל 

 יישרף. נהגו על פי הוראות היצרן.
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 סקירת המוצר

  
 
 
 
 
 
 
 (USBוולט )מיקרו  5שקע קלט )כניסה(  .1
 (Aסוג  USBוולט ) 5שקע פלט )יציאה(  .2
 לחצן הפעלה/כיבוי .3
 נורית חיווי )אלחוטי( .4
מספר הנוריות  –נורית חיווי )המלצה לגבי טעינה שנותרה  .5

 הנדלקות מצטמצם ככל שההספק החשמלי קטן(.
 אזור טעינה אלחוטית. .6
 

 לחצנים ונוריות חיווי
 

 ת חיווי לדנורי מצב

 מהבהבת )כחול( טעינה

 נדלקת )כחול( טעונה במלואה

 נדלקת )כחול( בפעולה

 נדלקת )ירוק( בטעינה )אלחוטית(

 נדלקת )אדום( במצב הכן )אלחוטית(

 לחצו פעם אחת הפעלה

 לחיצה כפולה כיבוי
 

 השימוש במוצר
 הוראות:

 טעינת ספק הכוח הנייד. .1
טלפון הנייד שלכם. חברו של מכשיר ה USBהשימוש במתאם  .א

של מכשיר הטלפון שלכם.  USB -למתאם ה USB -את כבל ה
 -, חברו את הקצה האחר של כבל הUSBבעזרת מחבר מיקרו 

USB ( לשקע הכניסהINשבספק הכוח. חברו את מתאם ה )- 
USB .לתוך השקע לתחילת הטעינה 

במחשב  USBלשקע  USBהשימוש במחשב שלכם. חברו כבל  .ב
, חברו את הקצה האחר של USBרת מחבר מיקרו שלכם. בעז

 1בתוך  3אבזר: כבל טעינה 

 
 Cמתאם סוג 

 USBעבור שקע  

 

 1בתוך  2מתאם 
ו ומכשיר עבור מיקר

iPhone 

 

 USBכבל 
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( שבספק הכוח הנייד. וודאו כי INלשקע כניסה ) USB -כבל ה
 המחשב מופעל לתחילת הטעינה של ספק הכוח הנייד.

טעינת מכשירי טלפון ניידים ומכשירים אלקטרוניים אחרים  .2
 .USBבעזרת יציאת 

ל עם זרם פלט מרבי ש USBלספק כוח נייד יש שקע יציאת  .א
 אמפר/לשעה. 2100

למכשיר הטלפון הנייד/למכשיר שלכם  USB -חברו את כבל ה .ב
 -בעזרת המחבר המתאים. חברו את הקצה האחר של כבל ה

USB ( לשקע היציאהOUT של ספק הכוח הנייד. מכשיר )
הטלפון הנייד/המכשיר שלכם אמור להציג את סטאטוס 

 הטעינה.
ם ברגע שהוא מהמכשיר הנייד שלכ USB -הוציאו את כבל ה .ג

 טעון במלואו.
טעינת מכשירי טלפון ניידים ומכשירים אלקטרוניים אחרים  .3

 בעזרת יציאה אלחוטית.
על מנת לעשות שימוש במצב טעינה אלחוטית המכשיר הנייד 

. במידת הצורך, התירו את Qiחייב להיות מכשיר המתיר 
הטעינה האלחוטית בהגדות המכשיר הנייד שלכם. לאחר מכן 

את המכשיר שלכם לפד משטח היניקה והטעינה הדביקו 
 האלחוטית תתחיל לפעול.

בעת טעינה אלחוטית יש להסיר מהטלפון לוחית מתכת או  שימו לב:
 כל גוף מתכתי אחר שיפריע להצמדה מגנטית

 
 אמצעי בטיחות חשובים

בעת השימוש במוצר זה, יש לנקוט תמיד באמצעי בטיחות  –אזהרה 
 בסיסיים, לרבות אמצעי הבטיחות המצוינים להלן:

 קראו את ההוראות טרם השימוש במוצר. .1
היחידה המרכזית של ספק הכוח מכילה סוללת ליתיום יון  .2

מובנית. עם השימוש במוצר בפעם הראשונה או לאחר פרק זמן 
ו פעם אחת עד הסוף. איכות ארוך של אחסנה, הטעינו אות

מחזורי  3או  2הביצועים המלאה של היחידה מושגת רק לאחר 
 טעינה ופריקה מלאים.

חל איסור להכניס ספקי כוח לתוך מזוודה שעברה בידוק  .3
במסגרת טיסות מסחריות. טפלו בה בזהירות והשליכו אותה 

 .בהתאם לתקנות המקומיות
במקרים  -רחית לצמצום הסכנה לפגיעה, השגחה מקרוב הכ .4

 בהם המוצר נמצא בשימוש בקרבת ילדים.
אין להכניס אצבעות או ידיים לתוך המוצר.אין לחשוף את ספק  .5

 הכוח לגשם או שלג.
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השימוש בספק כוח או במטען שאינם מומלצים או נמכרים על  .6
ידי יצרן המוצר עשוי לגרום לסכנת התלקחות או לפגיעה 

 באנשים.
ח מעל לדרוג הפלט שלו. העמסת אין לעשות שימוש בספק הכו .7

יתר על הפלטים מעבר לדירוג עשויה לגרום לסכנת התלקחות 
 או לפגיעה באנשים.

אין לעשות שימוש בספק כוח פגום או בספק כוח שעשו בו  .8
שינויים. סוללות פגומות או שעברו שינויים עשויות להציג 

התנהגות בלתי צפויה שתגרום להתלקחות, לפיצוץ או לסכנת 
 עה.פגי

אין לפרק את ספק הכוח. קחו אותו לאיש שירות מוסמך ברגע  .9
שנדרש שירות או תיקון. הרכבה לא נכונה עשויה לגרום לסכנת 

 התלקחות או לפגיעה באנשים.
אין לחשוף ספק כוח לאש או לטמפרטורה קיצונית. לעולם אין  .10

 -לאחסן או לעשות שימוש במוצר זה בטמפרטורה מתחת ל
0°C  45°או מעלC. 

יש לוודא כי את שירות התיקונים יבצע טכנאי מוסמך העושה  .11
שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד. דבר זה יבטיח שמירה על 

 בטיחות המוצר.
אין להטעין את ספק הכוח בזמן שימוש בספק הכוח לטעינת  .12

 6עד  4 -המכשיר. אין להטעין את ספק הכוח למשך יותר מ
 שעות ואין להשאיר אותו ללא השגחה.

 קו את ספק הכוח ממקור החשמל כאשר אינו בשימוש.נת .13
 

 לא נטען הזז את הטלפון על משטח הטעינה הנייד *במידה ו
 *וודא שהכיסוי אינו עבה מדי או הסר את הכיסוי

 
 ישים עבור:

IPhone -IPhone X, iPhone 8, 8 Plus ומעלה 
Samsung -Samsung S6 Edge Plus, S7/S7 Edge, S8/S8 

Plus, S9 ,Note 7/8/9 ומעלה 

Nokia – Nokia 8, Lumina830, Lumina920, Lumina1020 ,

Lumina1520, Lumina930 ומעלה 
LG- LG G3�LG G6/G6 Plus 
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