
Jedna LED svítí: Zbývající kapacita = Až 25 % 
Dvě LED svítí: Zbývající kapacita = Až 50 % 
Tři LED svítí: Zbývající kapacita = Až 75 % 
Čtyři LED svítí: Zbývající kapacita = Až 100 % 

 

Jedna LED svieti: Zostávajúca kapacita = Až 25 % 
Dve LED svietia: Zostávajúca kapacita = Až 50 % 
Tri LED svietia: Zostávajúca kapacita = Až 75 % 
Štyri LED svietia: Zostávajúca kapacita = Až 100 % 
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CZ – Návod k použití 
Položka č. AS671 
Způsob použití 
Vážená zákaznice, Vážený zákazníku 
PowerBank ONPOWER je přenosný zdroj energie navržený speciálně pro dobíjení baterií 
elektronických mobilních zařízení, jako například mobilních telefonů, nebo pro napájení 
světlovodů SUNFIBRE® vybavených USB-A konektorem. Powerbanka obsahuje zabudovaný 
dobíjecí akumulátor, který se dá snadno dobít přes USB. 
Powerbanka je vybavena LED indikátory stavu nabití a je vybavena ochranou proti přetížení, 
zkratem a nadměrném vybití. 
Powerbanka je určena pouze k použití v suchém prostředí. Za všech okolností ji chraňte před 
vlhkostí (např. v koupelně). 
Z bezpečnostních důvodů je zakázáno powerbanku jakkoliv upravovat nebo do ní zasahovat. 
Používáním powerbanky k jiným účelům, než jaké jsou zmíněny v tomto návodu k použití, může 
dojít k jejímu poškození. Kromě toho může nesprávné použití způsobit zkrat, požár nebo úraz 
elektrickým proudem. Pečlivě si přečtěte návod a uložte jej na bezpečném místě. Pokud budete 
produkt předávat třetí osobě, předejte s ním rovněž i tento návod k použití. 
Powerbanka splňuje zákonné národní a evropské předpisy. Všechny názvy společností a 
produktů jsou ochranné známky příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena. 

Obsah balení 
• PowerBank ONPOWER 
• Micro USB kabel 
• Návod k použití 

Vysvětlivky symbolů 
 

  
 

Bezpečnostní pokyny 
Pečlivě si přečtěte provozní a bezpečnostní pokyny. Pokud nebudete dodržovat 
bezpečnostní pokyny a informace o správné manipulaci v tomto návodu k 
použití, nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky zranění osob nebo 
poškození majetku. V takových případech dojde ke zrušení platnosti záruky. 
a) Obecné informace 
• Powerbanka není hračka. Uchovávejte ji mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. 
• Nenechávejte obalový materiál bezprizorně kdekoliv ležet, protože se může stát 

nebezpečnou hračkou pro děti. 
• Chraňte powerbanku před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, 

silnými otřesy a nárazy, vysokou vlhkostí, hořlavými plyny, párou a rozpouštědly. 
• Nevystavujte powerbanku mechanickému namáhání. 
• Pokud již není možné powerbanku bezpečně používat, přestaňte ji používat 

a zabraňte neoprávněnému použití. Bezpečný provoz již nelze zaručit, pokud 
powerbanka: 
- je viditelně poničená, 
- nefunguje správně, 
- byla skladována delší dobu ve špatných podmínkách nebo 
- byla vystavena jakémukoli mechanickému namáhání během přepravy. 

• S powerbankou vždy zacházejte opatrně. Nárazy nebo pády i z malé výšky ji 
mohou poškodit. 

• Vždy dodržujte bezpečnostní a provozní pokyny všech ostatních zařízení 
připojených k powerbance. 

• Pokud si nejste jisti, jak powerbanku používat nebo připojit, poraďte se s 
technikem. 

• Údržbu, úpravy a opravy musí provádět technik nebo specializované servisní 
středisko. 

 
• Máte-li dotazy, které nebyly zodpovězeny v tomto návodu k použití, kontaktujte 

naši technickou podporu nebo odborného technika. 
• Během používání nikdy nenechávejte powerbanku bez dozoru. 
• Powerbanka se během používání zahřívá. Zajistěte dostatečné větrání. 

Nezakrývejte powerbanku! 
b) Elektrická bezpečnost 
• Nikdy nepoužívejte powerbanku bezprostředně poté, co byla přemístěna z 

chladné místnosti do teplé. Vzniklá kondenzace vody ji může poškodit. Před 
připojením a uvedením do provozu nechte powerbanku dosáhnout pokojové 
teploty. To může trvat několik hodin. 

• Nikdy nelijte tekutiny na elektronická zařízení ani neumísťujte předměty naplněné 
tekutinou do blízkosti powerbanky. Pokud se do vnitřního prostoru powerbanky 
dostanou kapaliny nebo předměty, přestaňte ji používat a odneste ji do servisu. 

c) Dobíjecí akumulátor 
• Dobíjecí akumulátor je zabudován do powerbanky a nelze jej vyměnit. 
• Nikdy nepoškozujte powerbanku. Poškození vnějšího obalu může způsobit 

výbuch nebo požár! 
• Nikdy nezkratujte kontakty powerbanky. Nevhazujte powerbanku do otevřeného 

ohně. Mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu! 
• Powerbanku nabíjejte pravidelně, i když ji nepoužíváte. Před dobíjením není 

nutné ji vybíjet. 
• Při nabíjení nikdy nenechávejte powerbanku bez dozoru. 
• Před nabíjením položte powerbanku na povrch odolný vůči teplu. Při nabíjení se 

může powerbanka zahřát. 

 
Popis produktu 
1) Ovládací tlačítko 
2) LED indikátory nabíjení 
3) USB-A port (výstup) 
4) Micro USB port (vstup) 

Použití 
 

Před každým použitím zkontrolujte stav nabití powerbanky a ujistěte se, že 
je plně nabitá. 

Ujistěte se, že specifikace připojení Vašeho mobilního zařízení odpovídají 
připojení powerbanky (viz technická data). 
Vždy si přečtěte návod k obsluze Vašeho mobilního zařízení. 
Nezkratujte výstupy USB. Micro USB kabel není určen k přenosu dat. 

A) Kontrola stavu nabití powerbanky 
Stiskněte ovládací tlačítko (1), abyste zkontrolovali stav nabití powerbanky. Ten se zobrazí 
přibližně na 30 sekund rozsvícením LED indikátorů následujícím způsobem. 

 

B) Nabíjení powerbanky 
Nabijte powerbanku, pokud stav nabití klesne pod 25 % (svítí jeden LED indikátor). 

 Nabíjejte powerbanku pravidelně, i když ji používáte jen příležitostně nebo pokud 
ji nepoužíváte (přibližně každé 3 měsíce). To pomáhá udržet její optimální výkon. 
Pokud nebudete powerbanku pravidelně nabíjet, může dojít k jejímu nadměrnému 
vybití, což může způsobit trvalé poškození. 

Nabijte powerbanku podle následujících pokynů: 
• Odpojte všechna zařízení od nabíjecího výstupu (3) powerbanky. 

 Není možné používat nabíjecí výstup (nabíjení mobilních zařízení) a nabíjet 
powerbanku současně. 

• Konektor Micro USB zasuňte do Micro USB portu (4) na powerbance. 
• Konektor USB-A zapojte do USB portu v počítači nebo do jiného vhodného zdroje napájení 

USB (např. napájecí adaptér USB). Nabíjení začne automaticky, jakmile zdroj napájení USB 
dodá proud. LED Indikátor (2) bude blikat, což znamená, že se powerbanka nabíjí. Počet 
blikajících LED indikátorů označuje aktuální stav nabíjení. 

• Odpojte powerbanku od zdroje napájení, jakmile čtvrtý LED indikátor bliká. To označuje, že 
je powerbanka plně nabitá a připravená k použití. 

 Nabíjení powerbanky trvá několik hodin při maximálním vstupním proudu. Skutečná 
doba nabíjení závisí na stavu nabití a dostupném nabíjecím proudu. Liší se v 
závislosti na kapacitě powerbanky. Podrobnosti najdete v části „Technické údaje“. 

C) Nabíjení mobilního zařízení 

 Stisknutím ovládacího tlačítka (1) zkontrolujte stav nabití powerbanky. Pokud je 
úroveň nabití nedostatečná, nabijte powerbanku před nabitím mobilního zařízení. 

• Odpojte powerbanku od nabíjecího kabelu a vyjměte konektor Micro USB z powerbanky. 
• Konektor Micro USB zasuňte do Micro USB portu na vašem mobilním zařízení. 
• Konektor USB-A připojte k USB-A portu na powerbance. Podívejte se na technické údaje 

vašeho mobilního zařízení a výstupní výkon powerbanky. 
• Nabíjení se spustí automaticky. LED indikátory (2) se rozsvítí a signalizují zbývající kapacitu 

powerbanky (viz oddíl a) „Kontrola stavu nabití powerbanky“). 
• Sledujte proces nabíjení. Chcete-li proces nabíjení zastavit, stiskněte ovládací tlačítko (1) 

dvakrát rychle za sebou. LED indikátory (2) zhasnou. 

 
• Jedním stisknutím ovládacího tlačítka (1) se vrátíte k nabíjení. LED indikátory LED (2) se 

znovu rozsvítí. 
• Proces nabíjení můžete také zastavit odpojením Micro USB kabelu od jednoho nebo obou 

mobilních zařízení. 
• Chcete-li pokračovat v nabíjení, znovu připojte Micro USB kabel k powerbance. Nabíjení se 

automaticky obnoví a LED indikátory (2) se rozsvítí. 
• Powerbanka zastaví proces nabíjení, když je mobilní zařízení plně nabité. 
• Po dokončení nabíjení odpojte Micro USB kabel od powerbanky a mobilního zařízení. 

   Není možné nabíjet powerbanku, zatímco je používána k nabíjení mobilního zařízení. 

D) Ochrana přetížení, zkratování a nadměrného vybití 
• V případě přetížení (když nabíjecí proud přesáhne 3 A po dobu delší než 3 sekundy), 

powerbanka automaticky vypne odpovídající výstup. LED indikátory (2) budou blikat nebo 
úplně zhasnou. Odpojte připojené zařízení a proveďte reset nabíjením powerbanky. 

• V případě zkratu (nadměrném proudu) LED indikátory (2) zhasnou. Odpojte připojené 
zařízení a proveďte reset nabíjením powerbanky nebo stisknutím ovládacího tlačítka (1) 
pokračujte v nabíjení. 

• V případě nadměrného vybití budou LED indikátory (2) blikat jako alarm. Odpojte připojené 
zařízení a dobijte powerbanku, jinak nebudete moci nabíjet jiná zařízení. 

Údržba a čištění 
• Tato powerbanka nevyžaduje žádnou údržbu. Nikdy se nepokoušejte ji rozebírat. Dobíjecí 

akumulátor je zabudován do powerbanky a nelze jej vyměnit. 
• Před čištěním powerbanku vždy odpojte od napájení. 
• Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky s alkoholem nebo jiné chemické roztoky, 

protože by mohly poškodit kryt nebo způsobit poruchu powerbanky. 
• K čištění powerbanky použijte suchý hadřík, který nepouští vlákna. 

Technická data 
Položka č. AS671 
Vstupní napětí 5 V/1,5 A 
Výstupní napětí 5 V/2 A 
Zabudovaný dobíjecí akumulátor      Lithium polymer (LiPo) 3,7 V / 4 000 mAh 
Doba nabíjení Zhruba 5 h (plné nabití s maximálním vstupním proudem) 
Délka Micro USB kabelu 100 cm 
Materiál Plast 
Barva Černá 
Provozní/skladovací podmínky         + 8 až + 35 °C, <75 % relativní vlhkosti (bez kondenzace) 
Rozměry (DxŠxV) 96 x 66 x 13,5 mm 
Hmotnost 95 g ± 10 g 

Likvidace 
Elektronická zařízení jsou recyklovatelným odpadem a nesmějí být ukládána do 
domovního odpadu. Výrobek vždy zlikvidujte podle příslušných zákonných předpisů. 
Plníte tak své zákonné povinnosti a přispíváte k ochraně životního prostředí. 

Výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.  

SK – Návod na použitie 
Položka č. AS671 
Spôsob použitia 
Vážená zákazníčka, vážený zákazník 
PowerBank ONPOWER je prenosný zdroj energie navrhnutý špeciálne na dobíjanie batérií 
elektronických mobilných zariadení, ako napríklad mobilných telefónov, alebo na napájanie 
svetlovodov SUNFIBRE® vybavených USB-A konektorom. Powerbanka obsahuje zabudovaný 
dobíjací akumulátor, ktorý sa dá ľahko dobiť cez USB. 
Powerbanka je vybavená LED indikátormi stavu nabitia a je vybavená ochranou proti 
preťaženiu, skratom a nadmernému vybitiu. 
Powerbanka je určená iba na použitie v suchom prostredí. Za všetkých okolností ju chráňte pred 
vlhkosťou (napr. v kúpeľni). 
Z bezpečnostných dôvodov je zakázané powerbanku akokoľvek upravovať alebo do nej 
zasahovať. Používaním powerbanky na iné účely, než aké sú zmienené v tomto návode na 
použitie, môže dôjsť k jej poškodeniu. Okrem toho môže nesprávne použitie spôsobiť skrat, 
požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Pozorne si prečítajte návod a uložte ho na bezpečnom 
mieste. Ak budete produkt odovzdávať tretej osobe, odovzdajte s ním takisto aj tento návod 
na použitie. 
Powerbanka spĺňa zákonné národné a európske predpisy. Všetky názvy spoločností a produktov 
sú ochranné známky príslušných vlastníkov. Všetky práva vyhradené. 

Obsah balenia 
• PowerBank ONPOWER 
• MicroUSB kábel 
• Návod na použitie 

Vysvetlivky symbolov 
 

  

 
Bezpečnostné pokyny 

Pozorne si prečítajte prevádzkové a bezpečnostné pokyny. Ak nebudete 
dodržiavať bezpečnostné pokyny a informácie o správnej manipulácii v 
tomto návode na použitie, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za následky 
zranenia osôb alebo poškodenia majetku. V takých prípadoch dôjde k zrušeniu 
platnosti záruky. 
a) Všeobecné informácie 
• Powerbanka nie je hračka. Uchovávajte ju mimo dosahu detí a domácich 

maznáčikov. 
• Nenechávajte obalový materiál bezprizorne kdekoľvek ležať, pretože sa môže 

stať nebezpečnou hračkou pre deti. 
• Chráňte powerbanku pred extrémnymi teplotami, priamym slnečným žiarením, 

silnými otrasmi a nárazmi, vysokou vlhkosťou, horľavými plynmi, parou a 
rozpúšťadlami. 

• Nevystavujte powerbanku mechanickému namáhaniu. 
• Ak už nie je možné powerbanku bezpečne používať, prestaňte ju používať a 

zabráňte neoprávnenému použitiu. Bezpečnú prevádzku už nie je možné zaručiť, 
ak powerbanka: 
- je viditeľne poničená, 
- nefunguje správne, 
- bola skladovaná dlhší čas v zlých podmienkach alebo 
- bola vystavená akémukoľvek mechanickému namáhaniu počas prepravy. 

• S powerbankou vždy zaobchádzajte opatrne. Nárazy alebo pády aj z malej 
výšky ju môžu poškodiť. 

• Vždy dodržujte bezpečnostné a prevádzkové pokyny všetkých ostatných 
zariadení pripojených k powerbanke. 

• Ak si nie ste istí, ako powerbanku používať alebo pripojiť, poraďte sa s 
technikom. 

• Údržbu, úpravy a opravy musí vykonávať technik alebo špecializované servisné 
stredisko. 

• Ak máte otázky, ktoré neboli zodpovedané v tomto návode na použitie, kontaktuj- 
te našu technickú podporu alebo odborného technika. 

• Počas používania nikdy nenechávajte powerbanku bez dozoru. 
• Powerbanka sa počas používania zahrieva. Zaistite dostatočné vetranie. 

Nezakrývajte powerbanku! 
b) Elektrická bezpečnosť 
• Nikdy nepoužívajte powerbanku bezprostredne po tom, čo bola premiestnená 

z chladnej miestnosti do teplej. Vzniknutá kondenzácia vody ju môže poškodiť. 
Pred pripojením a uvedením do prevádzky nechajte powerbanku dosiahnuť 
izbovú teplotu. To môže trvať niekoľko hodín. 

• Nikdy nelejte tekutiny na elektronické zariadenia ani neumiestňujte predmety 
naplnené tekutinou do blízkosti powerbanky. Ak sa do vnútorného priestoru 
powerbanky dostanú kvapaliny alebo predmety, prestaňte ju používať a odneste 
ju do servisu. 

c) Dobíjací akumulátor 
• Dobíjací akumulátor je zabudovaný do powerbanky a nie je možné ho vymeniť. 
• Nikdy nepoškodzujte powerbanku. Poškodenie vonkajšieho obalu môže spôsobiť 

výbuch alebo požiar! 
• Nikdy neskratujte kontakty powerbanky. Nevhadzujte powerbanku do otvoreného 

ohňa. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo výbuchu! 
• Powerbanku nabíjajte pravidelne, aj keď ju nepoužívate. Pred dobíjaním nie 

je nutné ju vybíjať. 
• Pri nabíjaní nikdy nenechávajte powerbanku bez dozoru. 
• Pred nabíjaním položte powerbanku na povrch odolný proti teplu. Pri nabíjaní sa 

môže powerbanka zahriať. 
 

Popis produktu 
5) Ovládacie tlačidlo 
6) LED indikátory nabíjania 
7) USB-A port (výstup) 
8) MicroUSB port (vstup) 

Použitie 
 

Pred každým použitím skontrolujte stav nabitia powerbanky a uistite sa, že 
je plne nabitá. 

Uistite sa, že špecifikácie pripojenia vášho mobilného zariadenia zodpovedajú 
pripojeniu powerbanky (pozrite technické dáta). 
Vždy si prečítajte návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia. 
Neskratujte výstupy USB. MicroUSB kábel nie je určený na prenos dát. 

A) Kontrola stavu nabitia powerbanky 
Stlačte ovládacie tlačidlo (1), aby ste skontrolovali stav nabitia powerbanky. Ten sa zobrazí 
približne na 30 sekúnd rozsvietením LED indikátorov nasledujúcim spôsobom. 

 

B) Nabíjanie powerbanky 
Nabite powerbanku, ak stav nabitia klesne pod 25 % (svieti jeden LED indikátor). 

  Nabíjajte powerbanku pravidelne, aj keď ju používate len príležitostne alebo ak ju 
nepoužívate (približne každé 3 mesiace). To pomáha udržať jej optimálny výkon. Ak 
nebudete powerbanku pravidelne nabíjať, môže dôjsť k jej nadmernému vybitiu, čo 
môže spôsobiť trvalé poškodenie. 

Nabite powerbanku podľa nasledujúcich pokynov: 
• Odpojte všetky zariadenia od nabíjacieho výstupu (3) powerbanky. 

 Nie je možné používať nabíjací výstup (nabíjanie mobilných zariadení) a nabíjať 
powerbanku súčasne. 

• Konektor microUSB zasuňte do microUSB portu (4) na powerbanke. 
• Konektor USB-A zapojte do USB portu v počítači alebo do iného vhodného zdroja napájania 

USB (napr. napájací adaptér USB). Nabíjanie začne automaticky, hneď ako zdroj napájania 
USB dodá prúd. LED indikátor (2) bude blikať, čo znamená, že sa powerbanka nabíja. Počet 
blikajúcich LED indikátorov označuje aktuálny stav nabíjania. 

• Odpojte powerbanku od zdroja napájania, hneď ako štvrtý LED indikátor bliká. To označuje, 
že je powerbanka plne nabitá a pripravená na použitie. 

 Nabíjanie powerbanky trvá niekoľko hodín pri maximálnom vstupnom prúde. 
Skutočný čas nabíjania závisí od stavu nabitia a dostupného nabíjacieho prúdu. 
Líši sa v závislosti od kapacity powerbanky. Podrobnosti nájdete v časti „Technické 
údaje“. 

C) Nabíjanie mobilného zariadenia 

 Stlačením ovládacieho tlačidla (1) skontrolujte stav nabitia powerbanky. Ak je úroveň 
nabitia nedostatočná, nabite powerbanku pred nabitím mobilného zariadenia. 

• Odpojte powerbanku od nabíjacieho kábla a vyberte konektor microUSB z powerbanky. 
• Konektor microUSB zasuňte do microUSB portu na vašom mobilnom zariadení. 
• Konektor USB-A pripojte k USB-A portu na powerbanke. Pozrite sa na technické údaje 

vášho mobilného zariadenia a výstupný výkon powerbanky. 
• Nabíjanie sa spustí automaticky. LED indikátory (2) sa rozsvietia a signalizujú zostávajúcu 

kapacitu powerbanky (pozrite oddiel a) „Kontrola stavu nabitia powerbanky“). 
• Sledujte proces nabíjania. Ak chcete proces nabíjania zastaviť, stlačte ovládacie tlačidlo (1) 

dvakrát rýchlo za sebou. LED indikátory (2) zhasnú. 
• Jedným stlačením ovládacieho tlačidla (1) sa vrátite k nabíjaniu. LED indikátory LED (2) 

sa znovu rozsvietia. 
• Proces nabíjania môžete tiež zastaviť odpojením microUSB kábla od jedného alebo oboch 

mobilných zariadení. 
• Ak chcete pokračovať v nabíjaní, znovu pripojte microUSB kábel k powerbanke. Nabíjanie 

sa automaticky obnoví a LED indikátory (2) sa rozsvietia. 
• Powerbanka zastaví proces nabíjania, keď je mobilné zariadenie plne nabité. 
• Po dokončení nabíjania odpojte microUSB kábel od powerbanky a mobilného zariadenia. 

 Nie je možné nabíjať powerbanku, zatiaľ čo sa používa na nabíjanie mobilného 
zariadenia. 

D) Ochrana preťaženia, skratovania a nadmerného vybitia 
• V prípade preťaženia (keď nabíjací prúd presiahne 3 A na dlhšie než 3 sekundy), power- 

banka automaticky vypne zodpovedajúci výstup. LED indikátory (2) budú blikať alebo úplne 
zhasnú. Odpojte pripojené zariadenie a vykonajte reset nabíjaním powerbanky. 

• V prípade skratu (nadmernom prúde) LED indikátory (2) zhasnú. Odpojte pripojené 
zariadenie a vykonajte reset nabíjaním powerbanky alebo stlačením ovládacieho tlačidla 
(1) pokračujte v nabíjaní. 

• V prípade nadmerného vybitia budú LED indikátory (2) blikať ako alarm. Odpojte pripojené 
zariadenie a dobite powerbanku, inak nebudete môcť nabíjať iné zariadenia. 

Údržba a čistenie 
• Táto powerbanka nevyžaduje žiadnu údržbu. Nikdy sa nepokúšajte ju rozoberať. Dobíjací 

akumulátor je zabudovaný do powerbanky a nie je možné ho vymeniť. 
• Pred čistením powerbanku vždy odpojte od napájania. 
• Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky s alkoholom alebo iné chemické roztoky, 

pretože by mohli poškodiť kryt alebo spôsobiť poruchu powerbanky. 
• Na čistenie powerbanky použite suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna. 

Technické dáta 
Položka č. AS671 
Vstupné napätie 5 V/1,5 A 
Výstupné napätie 5 V/2 A 
Zabudovaný dobíjací akumulátor      Lítium-polymér (LiPo) 3,7 V / 4 000 mAh 
Čas nabíjania Zhruba 5 h (plné nabitie s maximálnym vstupným prúdom) 
Dĺžka microUSB kábla 100 cm 
Materiál Plast 
Farba Čierna 
Prevádzkové/skladovacie podmienky +8 až +35 °C, < 75 % relatívnej vlhkosti (bez 
kondenzácie) 
Rozmery (D × Š × V) 96 × 66 × 13,5 mm 
Hmotnosť 95 g ± 10 g 

Likvidácia 
Elektronické zariadenia sú recyklovateľným odpadom a nesmú sa ukladať do domového 
odpadu. Výrobok vždy zlikvidujte podľa príslušných zákonných predpisov. Plníte tak 
svoje zákonné povinnosti a prispievate k ochrane životného prostredia. 

 
Výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. 

EN – Operating instructions 
Item no. AS671 
Intended use 
The PowerBank ONPOWER is a portable charger that is designed to charge batteries in mobile 
devices such as smartphones or SUNFIBRE® lightguides with USB-A connector. Power bank 
contains a built-in rechargeable storage battery which can be charged via USB. 
The power bank features LED charging level indicator, and it is protected against overload, short 
circuits and over discharge. 
The power bank is intended only for use in dry environments. Contact with moisture (e.g., in 
bathrooms) must be avoided under all circumstances. 
For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this power bank. Using 
the power bank for purposes other than those described in these operating instructions may 
damage it. In addition, improper use can cause hazards such as a short circuit, fire, or electric 
shock. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Only make this product 
available to third parties together with these operating instructions. 
The power bank complies with statutory national and European regulations. All company and 
product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved. 

Package contents 
• PowerBank ONPOWER 
• Micro USB cable 
• Operating instructions 

Explanation of symbols 
 

This symbol with the lightning in a triangle indicates that there is a risk to your health´ 
e.g., due to an electric shock. 

The symbol with an exclamation mark in a triangle is used to highlight important 
information in these operating instructions. Always read this information carefully. 
The arrow symbol indicates special information and advice on how to use the 
product. 

 
Safety instructions 

Read the operating instructions and safety information carefully. If you do 
not follow the safety information and information on proper handling in 
these operating instructions, we will assume no liability for any resulting 
personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/ 
guarantee. 
a) General information 
• The power bank is not a toy. Keep it out of reach of children and pets. 
• Do not leave packaging material lying around carelessly, as it may become a 

dangerous toy for children. 
• Protect the power bank from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, 

high humidity, moisture, flammable gases, vapours, and solvents. 
• Do not place the power bank under any mechanical stress. 
• If it is no longer possible to operate the power bank safely, stop using it and 

prevent unauthorised use. Safe operation can no longer be guaranteed if the 
power bank: 
- is visibly damaged, 
- is no longer working properly, 
- has been stored for extended periods in poor ambient conditions, or 
- has been subjected to any serious transport-related stress. 

• Always handle the power bank carefully. Jolts, impacts, or a fall even from a low 
height may damage it. 

• Always observe the safety and operating instructions of any other devices which 
are connected to the power bank. 

• Consult a technician if you are not sure how to use or connect the power bank. 
• Maintenance, modifications, and repairs must be done by a technician or a 

specialist repair centre. 
• If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, 

contact our technical support service or other technical personnel. 
• Never leave the power bank unattended during use. 
• The power bank warms up during use. Ensure that there is sufficient ventilation. 

Do not cover the power bank! 
b) Electric safety 
• Never use the power bank immediately after it has been brought from a cold 

room into a warm one. The condensation generated may destroy it. Allow the 
power bank to reach room temperature before connecting it and putting in to use. 
This may take several hours. 

• Never pour liquids over electrical devices or place objects filled with liquid next 
to the power bank. If liquids or objects do get into the interior of the power bank, 
discontinue use, and take it to a repair centre. 

c) Rechargeable storage battery 
• The rechargeable storage battery is built into the power bank and cannot be 

replaced. 
• Never damage the power bank. Damaging the power bank casing may cause 

and explosion or a fire! 

Symbol s bleskom v trojuholníku znázorňuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom. 

Symbol s výkričníkom v trojuholníku je použitý v prípadoch, keď informácie takto 
označené sú veľmi dôležité a mali by sa starostlivo zaznamenať. 

Symbol šípky znamená špeciálne informácie a rady, ako produkt používať. 
 

Symbol s bleskem v trojúhelníku znázorňuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

Symbol s vykřičníkem v trojúhelníku je použitý v případech, že informace takto 
označené, jsou velice důležité a měly by být pečlivě zaznamenány. 

Symbol šipky značí speciální informace a rady, jak produkt používat. 
 

One LED is on: Remaining capacity = Up to 25% 
Two LEDs are on: Remaining capacity = Up to 50% 
Three LEDs are on: Remaining capacity = Up to 75% 
Four LEDs are on: Remaining capacity = Up to 100% 

 

Eine LED-Anzeige leuchtet: Verbleibende Kapazität = Bis zu 25 % 
Zwei LED-Anzeigen leuchten: Verbleibende Kapazität = Bis zu 50 % 
Drei LED-Anzeigen leuchten: Verbleibende Kapazität = Bis zu 75 % 
Vier LED-Anzeigen leuchten: Verbleibende Kapazität = Bis zu 100 % 

 

Un LED encendido: Capacidad restante = hasta 25 % 
Dos LED encendidos: Capacidad restante = hasta 50 % 
Tres LED encendidos: Capacidad restante = hasta 75 % 
Cuatro LED encendidos: Capacidad restante = hasta 100 % 

 

• Never short-circuit the contacts of the power bank. Do not throw the power bank 
into open flames. This may cause a fire or explosion! 

• Charge the power bank regularly, even when you are not using it. You do not 
need discharge it be recharging. 

• Never leave the power bank unattended when it is charging. 
• Place the power bank on a heat-resistant surface before charging. The power 

bank may become warm when it is charging. 
 

Product overview 
1) Function button 
2) LED charging indicators 
3) USB-A port (output) 
4) Micro USB port (input) 

Operation 
 

Before each use, check the power bank charging level and ensure that it is 
fully charged. 

Ensure that the connection specifications of your mobile device comply with 
the connection data of the power bank (see technical data). 
Always read the operating instructions of your mobile device. 
Do not short-circuit the USB outputs. The Micro USB cable is not designed 
for transferring data. 

A) Checking the charging status of the power bank 
Press the function button (1) to check the charging status of the power bank. The charging 
status is shown for approximately 30 seconds on the LED charging indicators (2) as follows. 

 

B) Charging the power bank 
Charge the power bank when the charging level drops below 25% (only one LED indicator is on). 

Charge the power bank regularly, even if you only use it occasionally, or when 
you are not using it (approx. every 3 months). This helps to maintain its optimal 
performance. Failure to charge the power bank regularly may cause to over 
discharge it which can cause permanent damage. 

Follow the steps to charge the power bank: 
• Disconnect all devices from the charging output (3) on the power bank. 

It is not possible to use the charging output (to charge mobile devices) and to charge 
the power bank at the same time. 

• Insert the Micro USB connector into the Micro USB port (4) on the power bank. 
• Connect the USB-A connector to USB port on a computer, or other suitable USB power 

source (e.g., USB power adapter). Charging will start automatically when the USB power 
source delivers a current. The LED indicator (2) will flash to indicate the power bank is 
charging. The amount of flashing LEDs indicate the current charging status. 

• Disconnect the power bank from the USB power source when the fourth LED flashes. This 
indicates that the power bank is fully charged and ready to use. 

The power bank takes a few hours to charge at the maximum input current. The 
actual charging time depends on the charging level and the available charging 
current. It varies according to the power bank´s capacity. Refer to the item number in 
the “Technical data” section for details. 

C) Charging a mobile device 

Press the function button (1) to check the power bank´s charging status. If the 
charging status is insufficient, charge the power bank before charging a mobile 
device. 

• Disconnect the power bank from the charging cable and remove the Micro USB connector 
from the power bank. 

• Insert the Micro USB connector into the Micro USB port on your mobile device. 
• Connect USB-A connector to USB-A port on the power bank. Refer to the technical data of 

your mobile device and the output power of the power bank. 
• Charging starts automatically. The LED indicators (2) turn on to indicate the remaining 

capacity of the power bank (see section a) Checking the charging status of the power bank). 
• Monitor the charging process. To stop the charging process, press the function button (1) 

twice in quick succession. The LED indicators (2) will switch off. 
• Press the function button (1) once to resume charging. The LED indicators (2) will switch 

back on. 
• Alternatively, you can also stop the charging process by disconnecting the Micro USB cable 

from the mobile device. 
• To resume charging, reconnect the Micro USB cable to the power bank. Charging will 

resume automatically, and the LED indicators (2) will switch on. 
• The power bank stops the charging process when the mobile device is fully charged. 
• When your device has finished charging, disconnect the Micro USB cable from the power 

bank and mobile device. 

It is not possible to charge the power bank whilst using it to charge a mobile device. 
 

D) Overload, short-circuit and over discharge protection 
• In the event of an overload (when the charging current exceeds 3A for more than 3 

seconds), the power bank automatically switches off the corresponding output. The LED 
indicators will flash or switch off altogether. Remove the connected device and perform a 
reset by recharging the power bank. 

• In the event of a short-circuit (excessive current), the LED indicators (2) will switch off. 
Remove the connected device and perform a reset by recharging the power bank or press 
the function button (1) to resume charging 

• In the event of an over discharge, the LED indicators (2) will flash as an alarm. Remove the 
connected device and recharge the power bank, otherwise you will not be able to charge 
other devices. 

Care and cleaning 
• This power bank does not require any maintenance. Never attempt to dismantle it. The 

rechargeable storage battery is built into the power bank and cannot be replaced. 
• Always disconnect the power bank from the power supply before cleaning it. 
• Never use aggressive detergents, rubbing alcohol or other chemical solutions, as these may 

damage the casing or cause the power bank to malfunction. 
• Use a dry, lint-free cloth to clean the power bank. 

Technical data 
Item no. AS671 
Input voltage                                                   5 V/1.5 A 
Output voltage                                                 5 V/2 A 
Built-in rechargeable battery storage battery       Lithium polymer (LiPo) 3.7V / 4000 mAh 
Charging time                                                  Approx. 5 h (full charge with maximum input 

current) 
Micro USB cable length                                     100cm 
Housing materiál                                              Plastic 
Colour                                                             Black 
Operating/storage conditions                              + 8 to + 35°C, <75% relative humidity (non-con- 

densing) 
Dimensions (LxWxH)                                        96 x 66 x 13,5 mm 
Weight                                                             95 g ± 10g 

 
Disposal 
Electronic devices are recyclable waste and must not be placed in household waste. 
Always dispose of the product according to the relevant statutory regulations. You thus 
fulfil your statutory obligations and contribute to protect the environment. 

 
The product complies with the requirements of the EU directives that apply to it. 

  UK Conformity Assessed 

DE – Bedienungsanleitung 
Artikel Nr. AS671 
Verwendung 
Liebe Kundin, Lieber Kunde 
Die PowerBank ONPOWER ist eine tragbare Stromquelle, die speziell zum Aufladen der 
Akkus von elektronischen Mobilgeräten wie Mobiltelefonen sowie zur Versorgung von 
SUNFIBRE® Glasfasern mit USB-A-Anschluss entwickelt wurde. Die Powerbank enthält 
einen eingebauten Akku, der einfach über USB aufgeladen werden kann. 
Die Powerbank ist mit LED-Anzeigen ausgestattet, die über den Ladestand informieren, sowie 
mit einem Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und Tiefentladung. 
Die Powerbank ist nur für den Gebrauch in trockener Umgebung bestimmt. Sie sollte unter allen 
Umständen vor Feuchtigkeit geschützt werden (z.B. im Badezimmer). 
Aus Sicherheitsgründen ist es verboten, die Powerbank in irgendeiner Weise zu modifizieren 
oder in sie einzugreifen. Die Verwendung der Powerbank zu anderen als den in dieser 
Bedienungsanleitung genannten Zwecken, kann zur Beschädigung der Powerbank führen. 
Darüber hinaus kann eine unsachgemäße Verwendung zu einem Kurzschluss, Brand oder 
Stromschlag führen. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie 
sie an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, übergeben Sie 
ihnen auch diese Bedienungsanleitung. 
Die Powerbank entspricht den gesetzlichen nationalen und europäischen Vorschriften. 
Alle Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer. Alle Rechte 
vorbehalten. 

Lieferumfang 
• PowerBank ONPOWER 
• Micro-USB-Kabel 
• Bedienungsanleitung 

Erläuterung von Symbolen 
 

Der Blitz im Dreieck weist auf die Gefahr eines Stromschlags hin. 

Das Ausrufezeichen im Dreieck weist darauf hin, dass die so gekennzeichneten 
Informationen sehr wichtig sind und sorgfältig vermerkt werden sollten. 
Das Pfeilsymbol weist auf besondere Informationen und Ratschläge zur Verwendung 
des Produkts hin. 

Sicherheitshinweise 
Lesen Sie die Betriebs- und Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Wenn 
Sie die Sicherheitshinweise und Hinweise zum sachgerechten Umgang in 
dieser Bedienungsanleitung nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung 
für die Folgen von Personen- oder Sachschäden. In solchen Fällen erlischt 
die Garantie. 
a) Allgemeine Informationen 
• Die Powerbank ist kein Spielzeug. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite 

von Kindern und Haustieren auf. 
• Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht unbeaufsichtigt herumliegen, da es für 

Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden kann. 
• Schützen Sie die Powerbank vor extremen Temperaturen, direkter Sonnenstrahl- 

ung, starken Erschütterungen und Stößen, großer Luftfeuchtigkeit, brennbaren 
Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln. 

• Setzen Sie die Powerbank keiner mechanischen Belastung aus. 
• Wenn eine sichere Verwendung der Powerbank nicht mehr möglich ist, stellen 

Sie die Verwendung ein und verhindern Sie eine unbefugte Verwendung. Ein 
sicherer Betrieb ist nicht mehr gewährleistet wenn: 
- sie sichtbar beschädigt ist, 
- nicht richtig funktioniert, 
- lange Zeit bei schlechten Bedingungen gelagert wurde oder 
- während des Transports mechanischen Belastungen ausgesetzt war. 

• Gehen Sie immer vorsichtig mit der Powerbank um. Stöße oder Stürze, auch aus 
geringer Höhe, können sie beschädigen. 

• Befolgen Sie immer die Sicherheits- und Bedienungshinweise aller anderen 
Geräte, die an die Powerbank angeschlossen sind. 

• Wenn Sie sich bezüglich der Verwendung oder ds Anschlusses der Powerbank 
nicht sicher sind, wenden Sie sich an einen Techniker. 

• Wartung, Modifikationen und Reparaturen sind von einem Techniker oder einer 
spezialisierten Servicestelle durchzuführen. 

• Fragen, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, beantwor- 
ten Ihnen unser technischer Support oder ein fachkundiger Techniker. 

• Powerbank während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt lassen. 
• Die Powerbank erwärmt sich während des Gebrauchs. Sorgen Sie für aus- 

reichende Belüftung. Decken Sie die Powerbank nicht ab! 
b) Elektrische Sicherheit 
• Verwenden Sie die Powerbank nicht unmittelbar danach, nachdem sie von einem 

kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Die entstandene Wasserkonden- 
sation kann sie beschädigen. Lassen Sie die Powerbank der Raumtemperatur 
anpassen, bevor Sie sie an das Stromnetz anschließen und in Betrieb nehmen. 
Dies kann mehrere Stunden dauern. 

• Gießen Sie niemals Flüssigkeiten auf elektronische Geräte und stellen Sie 
niemals mit Wasser befüllte Gegenstände in die Nähe der Powerbank auf. Wenn 
Flüssigkeiten oder Gegenstände in die Powerbank gelangen, verwenden Sie sie 
nicht mehr und bringen Sie sie mit zur Servicestelle. 

c) Akku 
• Der Akku ist in der Powerbank eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden. 
• Beschädigen Sie niemals die Powerbank. Beschädigungen der äußeren Ver- 

packung kann eine Explosion oder einen Brand verursachen! 
• Kontakte der Powerbank niemals kurzschließen. Werfen Sie die Powerbank nicht 

ins offene Feuer. Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr! 
• Laden Sie die Powerbank regelmäßig auf, auch wenn Sie sie nicht verwenden. 

Es ist nicht erforderlich, es vor dem Aufladen zu entladen. 
• Lassen Sie die Powerbank beim Laden niemals unbeaufsichtigt. 
• Legen Sie die Powerbank vor dem Laden auf eine hitzebeständige Oberfläche. 

Die Powerbank kann während des Ladevorgangs heiß werden. 
 

Produktbeschreibung 
1) Steuertaste 
2) LED-Ladeanzeigen 
3) USB-A-Anschluss (Ausgang) 
4) Micro-USB-Anschluss (Eingang) 

Verwendung 
 

Prüfen Sie vor jeder Verwendung den Ladezustand der Powerbank und 
vergewissern Sie sich, dass diese vollständig geladen ist. 

Vergewissern Sie sich, dass die Anschlussparameter Ihres Mobilgeräts mit der 
Verbindung der Powerbank übereinstimmen (siehe technische Daten). 
Lesen Sie immer die Bedienungsanleitung Ihres Mobilgeräts durch. 
USB-Ausgänge niemals kurzschließen. Das Micro-USB-Kabel ist nicht für die 
Datenübertragung vorgesehen. 

A) Ladezustand der Powerbank prüfen 
Drücken Sie die Steuertaste (1), um den Ladezustand der Powerbank zu überprüfen. Dieser 
wird etwa 30 Sekunden lang angezeigt, indem die LED-Anzeigen wie folgt aufleuchten. 

 

B) Aufladen der Powerbank 
Laden Sie die Powerbank auf, wenn der Ladezustand unter 25 % fällt (eine LED-Anzeige 
leuchtet). 

 
Laden Sie die Powerbank regelmäßig auf, auch wenn Sie sie nur gelegentlich oder 
überhaupt nicht verwenden (etwa alle 3 Monate). Auf diese Weise wird ihre optimale 
Leistung aufrechterhalten. Wenn Sie die Powerbank nicht regelmäßig aufladen, kann 
sie zu stark entladen werden, was zu dauerhaften Schäden führen kann. 

Laden Sie die Powerbank gemäß den folgenden Anweisungen auf: 
• Trennen Sie alle Geräte vom Ladeausgang (3) der Powerbank. 

Es ist nicht möglich, den Ladeausgang (Laden von Mobilgeräten) zu benutzen und 
gleichzeitig die Powerbank aufzuladen. 

• Stecken Sie den Micro-USB-Stecker in den Micro-USB-Anschluss (4) der Powerbank. 
• Stecken Sie den USB-A-Stecker in einen USB-Port Ihres Computers oder einer anderen 

geeignete USB-Stromquelle (z.B. USB-Netzteil). Der Ladevorgang beginnt automatisch, 
sobald das USB-Netzteil Strom liefert. Die LED-Anzeige (2) blinkt, was bedeutet, dass die 
Powerbank geladen wird. Die Anzahl der blinkenden LED-Anzeigen informiert über den 
aktuellen Ladezustand. 

• Trennen Sie die Powerbank vom Stromnetz, sobald die vierte LED-Anzeige blinkt. Diese 
informiert darüber, dass die Powerbank vollständig geladen und einsatzbereit ist. 

Das Aufladen der Powerbank dauert bei maximalem Eingangsstrom mehrere 
Stunden. Die tatsächliche Ladezeit hängt vom Ladezustand und dem verfügbaren 
Ladestrom ab. Sie variiert je nach Kapazität der Powerbank. Ausführliche Angaben 
sind den "Technischen Daten" zu entnehmen. 

C) Aufladen eines Mobilgeräts 

Drücken Sie die Steuertaste (1), um den Ladezustand der Powerbank zu überprüfen. 
Wenn der Ladezustand unzureichend ist, laden Sie die Powerbank auf, bevor Sie 
das Mobilgerät aufladen. 

• Trennen Sie die Powerbank vom Ladekabel und entfernen Sie den Micro-USB-Stecker 
von der Powerbank. 

• Stecken Sie den Micro-USB-Stecker in den Micro-USB-Anschluss Ihres Mobilgeräts. 
• Verbinden Sie den USB-A-Stecker mit dem USB-A-Port der Powerbank. Überprüfen Sie sich 

die technischen Daten Ihres Mobilgeräts und die Ausgangsleistung der Powerbank. 
• Der Ladevorgang beginnt automatisch. Die LED-Anzeigen (2) leuchten auf, um die 

verbleibende Kapazität der Powerbank anzuzeigen (siehe Abschnitt a) „Kontrolle des 
Ladezustands der Powerbank“). 

• Verfolgen Sie den Ladevorgang. Um den Ladevorgang zu stoppen, drücken Sie die Steuer- 
taste (1) zweimal kurz hintereinander. Die LED-Anzeigen (2) erlöschen. 

• Drücken Sie die Steuertaste (1) einmal, um den Ladevorgang fortzusetzen. Die LED-Anzei- 
gen LED (2) leuchten erneut auf. 

• Sie können den Ladevorgang auch stoppen, indem Sie das Micro-USB-Kabel von einem 
oder beiden Mobilgeräten trennen. 

• Wenn Sie den Ladevorgang fortsetzen möchten, schließen Sie das Micro-USB-Kabel wieder 
an die Powerbank an. Der Ladevorgang wird automatisch fortgesetzt und die LED-Anzeigen 
(2) leuchten auf. 

• Die Powerbank stoppt den Ladevorgang, wenn das Mobilgerät vollständig aufgeladen ist. 
• Trennen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs das Micro-USB-Kabel von der Powerbank 

und dem Mobilgerät. 

Es ist nicht möglich, die Powerbank zu benutzen, während das Mobilgerät 
aufgeladen wird. 

D) Schutz vor Überlastung, Kurzschluss und übermäßiger Entladung 
• Bei Überlastung (wenn der Ladestrom 3 A länger für länger als 3 Sekunden überschreitet) 

schaltet die Powerbank den entsprechenden Ausgang automatisch ab. Die LED-Anzeigen 
(2) blinken oder erlöschen. Trennen Sie das angeschlossene Gerät und führen Sie einen 
Reset durch, indem Sie die Powerbank aufladen. 

• Bei einem Kurzschluss (übermäßiger Strom) erlöschen die LED-Anzeigen (2). Trennen Sie 
das angeschlossene Gerät und führen Sie einen Reset durch, indem Sie die Powerbank 
laden oder drücken Sie die Steuertaste (1), um den Ladevorgang fortzusetzen. 

• Bei übermäßiger Entladung blinken die LED-Anzeigen (2) als Alarm. Trennen Sie das 
angeschlossene Gerät und laden Sie die Powerbank auf, da Sie sonst keine anderen Geräte 
aufladen können. 

Wartung und Reinigung 
• Diese Powerbank ist wartungsfrei. Versuchen Sie niemals, sie zu zerlegen. Der Akku ist in 

der Powerbank eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden. 
• Trennen Sie die Powerbank immer vom Stromnetz, bevor Sie sie reinigen. 
• Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel mit Alkohol oder andere chemische 

Lösungen, da diese die Abdeckung beschädigen oder zu Fehlfunktionen der Powerbank 
führen können. 

• Verwenden Sie zum Reinigen der Powerbank ein trockenes, fusselfreies Tuch. 

Technische Daten 
Artikel Nr. AS671 
Eingangsspannung 5 V/1,5 A 
Ausgangsspannung 5 V/2 A 
Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku (LiPo) 3,7 V / 4.000 mAh 
Ladezeit Etwa 5 h (Vollladung mit maximalem Ein- 

gangsstrom) 
Länge des Micro-USB-Kabels 100 cm 
Material Kunststoff 
Farbe Schwarz 
Betriebs-/Lagerbedingungen + 8 bis + 35 °C, <75% relative Luftfeuchtigkeit 

(keine Kondensation) 
Abmessungen (LxBxH)  96 x 66 x 13,5,6 mm 
Gewicht 95 g ± 10 g 

Entsorgung 
Elektronische Geräte sind wiederverwertbarer Abfall und dürfen nicht über den 
Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Produkt immer gemäß den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen. So kommen Sie Ihren gesetzlichen Verpflichtungen nach 
und tragen zum Schutz der Umwelt bei. 

 
Das Produkt entspricht den Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien. 

 
ES - Instrucciones de funcionamiento 
Artículo Nr. AS671 
Uso previsto 
El PowerBank ONPOWER es un cargador portátil para cargar las baterías de dispositivos 
móviles como teléfonos inteligentes o fibra óptica SUNFIBRE® con conector USB-A. El 
cargador de baterías contiene una batería de almacenamiento recargable incorporada que 
se puede cargar con un USB. 
El cargador de baterías tiene un indicador LED de nivel de carga y está protegido contra 
sobrecargas, cortocircuitos y sobredescargas. 
El cargador de baterías está destinado solo para uso en entornos secos. Se debe evitar el 
contacto con la humedad (p. ej., en baños) en todas las circunstancias. 
Para fines de seguridad y aprobación, no se debe reconstruir ni modificar este cargador de 
baterías. El uso del cargador de baterías para otros fines que no sean los que se describen 
en estas instrucciones de funcionamiento lo podrían dañar. Además, el uso inapropiado puede 
provocar riesgos como un cortocircuito, incendio o choque eléctrico. Lea las instrucciones 
con cuidado y guárdelas en un lugar seguro. Si entrega este producto a un tercero, entregue 
también las instrucciones de funcionamiento. 
El cargador de baterías cumple con las reglamentaciones legales europeas y nacionales. 
Todos los nombres de la empresa y del producto son marcas registradas de sus respectivos 
propietarios. Todos los derechos reservados. 

Contenidos del paquete 
• PowerBank ONPOWER 
• Cable micro USB 
• Instrucciones de funcionamiento 

Explicación de los símbolos 
 

Este símbolo con la luz en un triángulo indica que hay un riesgo para su salud, p. ej., 
debido a choque eléctrico. 

El símbolo con un signo de exclamación en un triángulo se usa para destacar 
información importante en estas instrucciones de funcionamiento. Siempre lea esta 
información con cuidado. 
El símbolo de la flecha indica información especial y consejos sobre cómo usar 
el producto. 

 
Instrucciones de seguridad 

Lea las instrucciones de funcionamiento y la información de seguridad con 
cuidado. Si no cumple con la información de seguridad o la información 
sobre manipulación apropiada en estas instrucciones de funcionamiento, no 
asumiremos ninguna responsabilidad que resulte en lesiones personales o 
daños a la propiedad. Dichos casos invalidarán la garantía. 
a) Información general 
• El cargador de baterías no es un juguete. Manténgalo alejado del alcance de 

los niños y las mascotas. 
• No deje los materiales de empaque en ningún lugar sin cuidado ya que se puede 

transformar en un juguete peligroso para los niños. 
• Proteja el cargador de baterías de las temperaturas extremas, la luz solar 

directa, las vibraciones fuertes, la humedad alta, los vapores, solventes y 
gases inflamables. 

• No someta el cargador de baterías a ningún esfuerzo mecánico. 
• Si el cargador de baterías ya no funciona de manera segura, deje de usarlo y 

prevenga el uso no autorizado. No se puede garantizar el funcionamiento seguro 
si el cargador de baterías: 
- está visiblemente dañado, 
- ya no funciona de manera adecuada, 
- fue almacenado durante un tiempo prolongado en condiciones ambientales 

adversas, o 
- fue sometido a cualquier esfuerzo grave relacionado con el transporte. 

• Siempre manipule el cargador de baterías con cuidado. Las vibraciones, golpes 
o caídas incluso desde una baja altura lo podrían dañar. 

• Siempre siga las instrucciones de funcionamiento y de seguridad de cualquier 
otro dispositivo que se conecte al cargador de baterías. 

• Consulte a un técnico si no está seguro de cómo usar o conectar el cargador 
de baterías. 

• Un técnico o centro de reparaciones especializado debe realizar el mantenimien- 
to, las modificaciones y reparaciones. 

• Si tiene preguntas cuyas respuestas no están en estas instrucciones de 
funcionamiento, comuníquese con nuestro servicio de soporte técnico u otro 
personal técnico. 

• Nunca deje el cargador de baterías sin supervisión durante el uso. 
• El cargador de baterías se calienta durante el uso. Asegúrese de que haya 

suficiente ventilación. ¡No cubra el cargador de baterías! 
b) Seguridad eléctrica 
• Nunca use un cargador de baterías inmediatamente después de traerlo desde 

una habitación fría a una cálida. La condensación generada podría destruirla. 
Permita que el cargador de baterías alcance la temperatura ambiente antes de 
conectarlo y ponerlo en uso. Esto puede tomar varias horas. 

• Nunca derrame líquidos sobre dispositivos eléctricos ni coloque objetos llenos 
con líquido al lado del cargador de baterías. Si entran líquidos u objetos al 
interior del cargador de baterías, interrumpa su uso y llévelo a un centro de 
reparaciones. 

c) Batería de almacenamiento recargable 
• La batería de almacenamiento recargable está incorporada al cargador de 

baterías y no puede ser reemplazada. 
• Nunca dañe el cargador de baterías. ¡Un daño a la carcasa del cargador de 

baterías puede causar una explosión o incendio! 
• Nunca haga un cortocircuito con los contactos del cargador de baterías. No 

arroje el cargador de baterías a las llamas abiertas. ¡Esto puede causar un 
incendio o una explosión! 

• Recargue el cargador de baterías regularmente, incluso si no lo usa. No se 
necesario descargarlo antes de recargarlo. 

• Nunca deje el cargador de baterías sin supervisión mientras se esté cargando. 
• Coloque el cargador de baterías sobre una superficie resistente al calor antes de 

cargarlo. El cargador de baterías puede calentarse mientras se carga. 
 

Generalidades del producto 
1) Botón de función 
2) Indicadores LED de carga 
3) Puerto USB-A (salida) 
4) Puerto micro USB (entrada) 

Funcionamiento 
 

Antes de cada uso, revise el nivel de carga del cargador de baterías y 
asegúrese de que esté completamente cargado. 

Asegúrese de que las especificaciones de conexión de su dispositivo móvil 
cumplan con la información de conexión del cargador de baterías (consulte 
la información técnica). 
Siempre lea las instrucciones de funcionamiento de su dispositivo móvil. 
No haga un cortocircuito con las salidas USB. El cable micro USB no está 
diseñado para transferir datos. 

A) Revise el estado de carga del cargador de baterías 
Presione el botón de función (1) para revisar el estado de carga del cargador de baterías. El 
estado de carga se muestra durante aproximadamente 30 segundos en los indicadores LED de 
carga (2) de la siguiente manera: 

 

B) Cómo cargar el cargador de baterías 
Cargue el cargador de baterías cuando el nivel de carga caiga a menos del 25 % (solo un 
indicador LED encendido). 

Cargue regularmente el cargador de baterías, incluso si no lo usa con frecuencia, 
o cuando no lo use (aproximadamente cada 3 meses). Esto ayuda a mantener su 
desempeño óptimo. Si no carga regularmente el cargador de baterías, se podría 
descargar por completo y sufrir daños permanentes. 

Siga los pasos para cargar el cargador de baterías: 
• Desconecte todos los dispositivos de la salida de carga (3) en el cargador de baterías. 

No es posible usar la salida de carga (para cargar dispositivos móviles) y cargar el 
cargador de baterías al mismo tiempo. 

• Inserte el conector micro USB en el puerto micro USB (4) en el cargador de baterías. 
• Conecte el conector USB-A en el puerto USB de una computadora u otra fuente de alimen- 

tación USB adecuada (p. ej., adaptador de alimentación USB). El cargador se encenderá 
automáticamente cuando la fuente de alimentación USB proporcione corriente. El indicador 
LED (2) parpaderá para indicar que el cargador de baterías se está cargando. La cantidad 
de LED que parpadeen indica el estado de carga actual. 

• Desconecte el cargador de baterías de la fuente de alimentación USB cuando el cuarto 
LED parpadee. Esto indica que el cargador de baterías está completamente cargado y 
listo para ser usado. 

El cargador de baterías demora algunas horas en cargarse a un nivel máximo de 
corriente. El tiempo de carga depende del nivel de carga y de la corriente de carga 
disponible. Varía según la capacidad del cargador de baterías. Consulte este punto 
en la sección "Información técnica" para obtener detalles. 

C) Cómo cargar un dispositivo móvil 

Presione el botón de función (1) para revisar el estado de carga del cargador de 
baterías. Si el estado de carga es insuficiente, cargue el cargador de baterías antes 
de cargar un dispositivo móvil. 

 
 

   

One LED is on: Remaining capacity = Up to 25% 
Two LEDs are on: Remaining capacity = Up to 50% 
Three LEDs are on: Remaining capacity = Up to 75% 
Four LEDs are on: Remaining capacity = Up to 100% 

 

Eine LED-Anzeige leuchtet: Verbleibende Kapazität = Bis zu 25 % 
Zwei LED-Anzeigen leuchten: Verbleibende Kapazität = Bis zu 50 % 
Drei LED-Anzeigen leuchten: Verbleibende Kapazität = Bis zu 75 % 
Vier LED-Anzeigen leuchten: Verbleibende Kapazität = Bis zu 100 % 

 

Un LED encendido: Capacidad restante = hasta 25 % 
Dos LED encendidos: Capacidad restante = hasta 50 % 
Tres LED encendidos: Capacidad restante = hasta 75 % 
Cuatro LED encendidos: Capacidad restante = hasta 100 % 

 

• Never short-circuit the contacts of the power bank. Do not throw the power bank 
into open flames. This may cause a fire or explosion! 

• Charge the power bank regularly, even when you are not using it. You do not 
need discharge it be recharging. 

• Never leave the power bank unattended when it is charging. 
• Place the power bank on a heat-resistant surface before charging. The power 

bank may become warm when it is charging. 
 

Product overview 
1) Function button 
2) LED charging indicators 
3) USB-A port (output) 
4) Micro USB port (input) 

Operation 
 

Before each use, check the power bank charging level and ensure that it is 
fully charged. 

Ensure that the connection specifications of your mobile device comply with 
the connection data of the power bank (see technical data). 
Always read the operating instructions of your mobile device. 
Do not short-circuit the USB outputs. The Micro USB cable is not designed 
for transferring data. 

A) Checking the charging status of the power bank 
Press the function button (1) to check the charging status of the power bank. The charging 
status is shown for approximately 30 seconds on the LED charging indicators (2) as follows. 

 

B) Charging the power bank 
Charge the power bank when the charging level drops below 25% (only one LED indicator is on). 

Charge the power bank regularly, even if you only use it occasionally, or when 
you are not using it (approx. every 3 months). This helps to maintain its optimal 
performance. Failure to charge the power bank regularly may cause to over 
discharge it which can cause permanent damage. 

Follow the steps to charge the power bank: 
• Disconnect all devices from the charging output (3) on the power bank. 

It is not possible to use the charging output (to charge mobile devices) and to charge 
the power bank at the same time. 

• Insert the Micro USB connector into the Micro USB port (4) on the power bank. 
• Connect the USB-A connector to USB port on a computer, or other suitable USB power 

source (e.g., USB power adapter). Charging will start automatically when the USB power 
source delivers a current. The LED indicator (2) will flash to indicate the power bank is 
charging. The amount of flashing LEDs indicate the current charging status. 

• Disconnect the power bank from the USB power source when the fourth LED flashes. This 
indicates that the power bank is fully charged and ready to use. 

The power bank takes a few hours to charge at the maximum input current. The 
actual charging time depends on the charging level and the available charging 
current. It varies according to the power bank´s capacity. Refer to the item number in 
the “Technical data” section for details. 

C) Charging a mobile device 

Press the function button (1) to check the power bank´s charging status. If the 
charging status is insufficient, charge the power bank before charging a mobile 
device. 

• Disconnect the power bank from the charging cable and remove the Micro USB connector 
from the power bank. 

• Insert the Micro USB connector into the Micro USB port on your mobile device. 
• Connect USB-A connector to USB-A port on the power bank. Refer to the technical data of 

your mobile device and the output power of the power bank. 
• Charging starts automatically. The LED indicators (2) turn on to indicate the remaining 

capacity of the power bank (see section a) Checking the charging status of the power bank). 
• Monitor the charging process. To stop the charging process, press the function button (1) 

twice in quick succession. The LED indicators (2) will switch off. 
• Press the function button (1) once to resume charging. The LED indicators (2) will switch 

back on. 
• Alternatively, you can also stop the charging process by disconnecting the Micro USB cable 

from the mobile device. 
• To resume charging, reconnect the Micro USB cable to the power bank. Charging will 

resume automatically, and the LED indicators (2) will switch on. 
• The power bank stops the charging process when the mobile device is fully charged. 
• When your device has finished charging, disconnect the Micro USB cable from the power 

bank and mobile device. 

It is not possible to charge the power bank whilst using it to charge a mobile device. 
 

D) Overload, short-circuit and over discharge protection 
• In the event of an overload (when the charging current exceeds 3A for more than 3 

seconds), the power bank automatically switches off the corresponding output. The LED 
indicators will flash or switch off altogether. Remove the connected device and perform a 
reset by recharging the power bank. 

• In the event of a short-circuit (excessive current), the LED indicators (2) will switch off. 
Remove the connected device and perform a reset by recharging the power bank or press 
the function button (1) to resume charging 

• In the event of an over discharge, the LED indicators (2) will flash as an alarm. Remove the 
connected device and recharge the power bank, otherwise you will not be able to charge 
other devices. 

Care and cleaning 
• This power bank does not require any maintenance. Never attempt to dismantle it. The 

rechargeable storage battery is built into the power bank and cannot be replaced. 
• Always disconnect the power bank from the power supply before cleaning it. 
• Never use aggressive detergents, rubbing alcohol or other chemical solutions, as these may 

damage the casing or cause the power bank to malfunction. 
• Use a dry, lint-free cloth to clean the power bank. 

Technical data 
Item no. AS671 
Input voltage                                                   5 V/1.5 A 
Output voltage                                                 5 V/2 A 
Built-in rechargeable battery storage battery       Lithium polymer (LiPo) 3.7V / 4000 mAh 
Charging time                                                  Approx. 5 h (full charge with maximum input 

current) 
Micro USB cable length                                     100cm 
Housing materiál                                              Plastic 
Colour                                                             Black 
Operating/storage conditions                              + 8 to + 35°C, <75% relative humidity (non-con- 

densing) 
Dimensions (LxWxH)                                        96 x 66 x 13,5 mm 
Weight                                                             95 g ± 10g 

 
Disposal 
Electronic devices are recyclable waste and must not be placed in household waste. 
Always dispose of the product according to the relevant statutory regulations. You thus 
fulfil your statutory obligations and contribute to protect the environment. 

 
The product complies with the requirements of the EU directives that apply to it. 

  UK Conformity Assessed 

DE – Bedienungsanleitung 
Artikel Nr. AS671 
Verwendung 
Liebe Kundin, Lieber Kunde 
Die PowerBank ONPOWER ist eine tragbare Stromquelle, die speziell zum Aufladen der 
Akkus von elektronischen Mobilgeräten wie Mobiltelefonen sowie zur Versorgung von 
SUNFIBRE® Glasfasern mit USB-A-Anschluss entwickelt wurde. Die Powerbank enthält 
einen eingebauten Akku, der einfach über USB aufgeladen werden kann. 
Die Powerbank ist mit LED-Anzeigen ausgestattet, die über den Ladestand informieren, sowie 
mit einem Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und Tiefentladung. 
Die Powerbank ist nur für den Gebrauch in trockener Umgebung bestimmt. Sie sollte unter allen 
Umständen vor Feuchtigkeit geschützt werden (z.B. im Badezimmer). 
Aus Sicherheitsgründen ist es verboten, die Powerbank in irgendeiner Weise zu modifizieren 
oder in sie einzugreifen. Die Verwendung der Powerbank zu anderen als den in dieser 
Bedienungsanleitung genannten Zwecken, kann zur Beschädigung der Powerbank führen. 
Darüber hinaus kann eine unsachgemäße Verwendung zu einem Kurzschluss, Brand oder 
Stromschlag führen. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie 
sie an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, übergeben Sie 
ihnen auch diese Bedienungsanleitung. 
Die Powerbank entspricht den gesetzlichen nationalen und europäischen Vorschriften. 
Alle Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer. Alle Rechte 
vorbehalten. 

Lieferumfang 
• PowerBank ONPOWER 
• Micro-USB-Kabel 
• Bedienungsanleitung 

Erläuterung von Symbolen 
 

Der Blitz im Dreieck weist auf die Gefahr eines Stromschlags hin. 

Das Ausrufezeichen im Dreieck weist darauf hin, dass die so gekennzeichneten 
Informationen sehr wichtig sind und sorgfältig vermerkt werden sollten. 
Das Pfeilsymbol weist auf besondere Informationen und Ratschläge zur Verwendung 
des Produkts hin. 

Sicherheitshinweise 
Lesen Sie die Betriebs- und Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Wenn 
Sie die Sicherheitshinweise und Hinweise zum sachgerechten Umgang in 
dieser Bedienungsanleitung nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung 
für die Folgen von Personen- oder Sachschäden. In solchen Fällen erlischt 
die Garantie. 
a) Allgemeine Informationen 
• Die Powerbank ist kein Spielzeug. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite 

von Kindern und Haustieren auf. 
• Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht unbeaufsichtigt herumliegen, da es für 

Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden kann. 
• Schützen Sie die Powerbank vor extremen Temperaturen, direkter Sonnenstrahl- 

ung, starken Erschütterungen und Stößen, großer Luftfeuchtigkeit, brennbaren 
Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln. 

• Setzen Sie die Powerbank keiner mechanischen Belastung aus. 
• Wenn eine sichere Verwendung der Powerbank nicht mehr möglich ist, stellen 

Sie die Verwendung ein und verhindern Sie eine unbefugte Verwendung. Ein 
sicherer Betrieb ist nicht mehr gewährleistet wenn: 
- sie sichtbar beschädigt ist, 
- nicht richtig funktioniert, 
- lange Zeit bei schlechten Bedingungen gelagert wurde oder 
- während des Transports mechanischen Belastungen ausgesetzt war. 

• Gehen Sie immer vorsichtig mit der Powerbank um. Stöße oder Stürze, auch aus 
geringer Höhe, können sie beschädigen. 

• Befolgen Sie immer die Sicherheits- und Bedienungshinweise aller anderen 
Geräte, die an die Powerbank angeschlossen sind. 

• Wenn Sie sich bezüglich der Verwendung oder ds Anschlusses der Powerbank 
nicht sicher sind, wenden Sie sich an einen Techniker. 

• Wartung, Modifikationen und Reparaturen sind von einem Techniker oder einer 
spezialisierten Servicestelle durchzuführen. 

• Fragen, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, beantwor- 
ten Ihnen unser technischer Support oder ein fachkundiger Techniker. 

• Powerbank während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt lassen. 
• Die Powerbank erwärmt sich während des Gebrauchs. Sorgen Sie für aus- 

reichende Belüftung. Decken Sie die Powerbank nicht ab! 
b) Elektrische Sicherheit 
• Verwenden Sie die Powerbank nicht unmittelbar danach, nachdem sie von einem 

kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Die entstandene Wasserkonden- 
sation kann sie beschädigen. Lassen Sie die Powerbank der Raumtemperatur 
anpassen, bevor Sie sie an das Stromnetz anschließen und in Betrieb nehmen. 
Dies kann mehrere Stunden dauern. 

• Gießen Sie niemals Flüssigkeiten auf elektronische Geräte und stellen Sie 
niemals mit Wasser befüllte Gegenstände in die Nähe der Powerbank auf. Wenn 
Flüssigkeiten oder Gegenstände in die Powerbank gelangen, verwenden Sie sie 
nicht mehr und bringen Sie sie mit zur Servicestelle. 

c) Akku 
• Der Akku ist in der Powerbank eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden. 
• Beschädigen Sie niemals die Powerbank. Beschädigungen der äußeren Ver- 

packung kann eine Explosion oder einen Brand verursachen! 
• Kontakte der Powerbank niemals kurzschließen. Werfen Sie die Powerbank nicht 

ins offene Feuer. Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr! 
• Laden Sie die Powerbank regelmäßig auf, auch wenn Sie sie nicht verwenden. 

Es ist nicht erforderlich, es vor dem Aufladen zu entladen. 
• Lassen Sie die Powerbank beim Laden niemals unbeaufsichtigt. 
• Legen Sie die Powerbank vor dem Laden auf eine hitzebeständige Oberfläche. 

Die Powerbank kann während des Ladevorgangs heiß werden. 
 

Produktbeschreibung 
1) Steuertaste 
2) LED-Ladeanzeigen 
3) USB-A-Anschluss (Ausgang) 
4) Micro-USB-Anschluss (Eingang) 

Verwendung 
 

Prüfen Sie vor jeder Verwendung den Ladezustand der Powerbank und 
vergewissern Sie sich, dass diese vollständig geladen ist. 

Vergewissern Sie sich, dass die Anschlussparameter Ihres Mobilgeräts mit der 
Verbindung der Powerbank übereinstimmen (siehe technische Daten). 
Lesen Sie immer die Bedienungsanleitung Ihres Mobilgeräts durch. 
USB-Ausgänge niemals kurzschließen. Das Micro-USB-Kabel ist nicht für die 
Datenübertragung vorgesehen. 

A) Ladezustand der Powerbank prüfen 
Drücken Sie die Steuertaste (1), um den Ladezustand der Powerbank zu überprüfen. Dieser 
wird etwa 30 Sekunden lang angezeigt, indem die LED-Anzeigen wie folgt aufleuchten. 

 

B) Aufladen der Powerbank 
Laden Sie die Powerbank auf, wenn der Ladezustand unter 25 % fällt (eine LED-Anzeige 
leuchtet). 

 
Laden Sie die Powerbank regelmäßig auf, auch wenn Sie sie nur gelegentlich oder 
überhaupt nicht verwenden (etwa alle 3 Monate). Auf diese Weise wird ihre optimale 
Leistung aufrechterhalten. Wenn Sie die Powerbank nicht regelmäßig aufladen, kann 
sie zu stark entladen werden, was zu dauerhaften Schäden führen kann. 

Laden Sie die Powerbank gemäß den folgenden Anweisungen auf: 
• Trennen Sie alle Geräte vom Ladeausgang (3) der Powerbank. 

Es ist nicht möglich, den Ladeausgang (Laden von Mobilgeräten) zu benutzen und 
gleichzeitig die Powerbank aufzuladen. 

• Stecken Sie den Micro-USB-Stecker in den Micro-USB-Anschluss (4) der Powerbank. 
• Stecken Sie den USB-A-Stecker in einen USB-Port Ihres Computers oder einer anderen 

geeignete USB-Stromquelle (z.B. USB-Netzteil). Der Ladevorgang beginnt automatisch, 
sobald das USB-Netzteil Strom liefert. Die LED-Anzeige (2) blinkt, was bedeutet, dass die 
Powerbank geladen wird. Die Anzahl der blinkenden LED-Anzeigen informiert über den 
aktuellen Ladezustand. 

• Trennen Sie die Powerbank vom Stromnetz, sobald die vierte LED-Anzeige blinkt. Diese 
informiert darüber, dass die Powerbank vollständig geladen und einsatzbereit ist. 

Das Aufladen der Powerbank dauert bei maximalem Eingangsstrom mehrere 
Stunden. Die tatsächliche Ladezeit hängt vom Ladezustand und dem verfügbaren 
Ladestrom ab. Sie variiert je nach Kapazität der Powerbank. Ausführliche Angaben 
sind den "Technischen Daten" zu entnehmen. 

C) Aufladen eines Mobilgeräts 

Drücken Sie die Steuertaste (1), um den Ladezustand der Powerbank zu überprüfen. 
Wenn der Ladezustand unzureichend ist, laden Sie die Powerbank auf, bevor Sie 
das Mobilgerät aufladen. 

• Trennen Sie die Powerbank vom Ladekabel und entfernen Sie den Micro-USB-Stecker 
von der Powerbank. 

• Stecken Sie den Micro-USB-Stecker in den Micro-USB-Anschluss Ihres Mobilgeräts. 
• Verbinden Sie den USB-A-Stecker mit dem USB-A-Port der Powerbank. Überprüfen Sie sich 

die technischen Daten Ihres Mobilgeräts und die Ausgangsleistung der Powerbank. 
• Der Ladevorgang beginnt automatisch. Die LED-Anzeigen (2) leuchten auf, um die 

verbleibende Kapazität der Powerbank anzuzeigen (siehe Abschnitt a) „Kontrolle des 
Ladezustands der Powerbank“). 

• Verfolgen Sie den Ladevorgang. Um den Ladevorgang zu stoppen, drücken Sie die Steuer- 
taste (1) zweimal kurz hintereinander. Die LED-Anzeigen (2) erlöschen. 

• Drücken Sie die Steuertaste (1) einmal, um den Ladevorgang fortzusetzen. Die LED-Anzei- 
gen LED (2) leuchten erneut auf. 

• Sie können den Ladevorgang auch stoppen, indem Sie das Micro-USB-Kabel von einem 
oder beiden Mobilgeräten trennen. 

• Wenn Sie den Ladevorgang fortsetzen möchten, schließen Sie das Micro-USB-Kabel wieder 
an die Powerbank an. Der Ladevorgang wird automatisch fortgesetzt und die LED-Anzeigen 
(2) leuchten auf. 

• Die Powerbank stoppt den Ladevorgang, wenn das Mobilgerät vollständig aufgeladen ist. 
• Trennen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs das Micro-USB-Kabel von der Powerbank 

und dem Mobilgerät. 

Es ist nicht möglich, die Powerbank zu benutzen, während das Mobilgerät 
aufgeladen wird. 

D) Schutz vor Überlastung, Kurzschluss und übermäßiger Entladung 
• Bei Überlastung (wenn der Ladestrom 3 A länger für länger als 3 Sekunden überschreitet) 

schaltet die Powerbank den entsprechenden Ausgang automatisch ab. Die LED-Anzeigen 
(2) blinken oder erlöschen. Trennen Sie das angeschlossene Gerät und führen Sie einen 
Reset durch, indem Sie die Powerbank aufladen. 

• Bei einem Kurzschluss (übermäßiger Strom) erlöschen die LED-Anzeigen (2). Trennen Sie 
das angeschlossene Gerät und führen Sie einen Reset durch, indem Sie die Powerbank 
laden oder drücken Sie die Steuertaste (1), um den Ladevorgang fortzusetzen. 

• Bei übermäßiger Entladung blinken die LED-Anzeigen (2) als Alarm. Trennen Sie das 
angeschlossene Gerät und laden Sie die Powerbank auf, da Sie sonst keine anderen Geräte 
aufladen können. 

Wartung und Reinigung 
• Diese Powerbank ist wartungsfrei. Versuchen Sie niemals, sie zu zerlegen. Der Akku ist in 

der Powerbank eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden. 
• Trennen Sie die Powerbank immer vom Stromnetz, bevor Sie sie reinigen. 
• Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel mit Alkohol oder andere chemische 

Lösungen, da diese die Abdeckung beschädigen oder zu Fehlfunktionen der Powerbank 
führen können. 

• Verwenden Sie zum Reinigen der Powerbank ein trockenes, fusselfreies Tuch. 

Technische Daten 
Artikel Nr. AS671 
Eingangsspannung 5 V/1,5 A 
Ausgangsspannung 5 V/2 A 
Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku (LiPo) 3,7 V / 4.000 mAh 
Ladezeit Etwa 5 h (Vollladung mit maximalem Ein- 

gangsstrom) 
Länge des Micro-USB-Kabels 100 cm 
Material Kunststoff 
Farbe Schwarz 
Betriebs-/Lagerbedingungen + 8 bis + 35 °C, <75% relative Luftfeuchtigkeit 

(keine Kondensation) 
Abmessungen (LxBxH)  96 x 66 x 13,5,6 mm 
Gewicht 95 g ± 10 g 

Entsorgung 
Elektronische Geräte sind wiederverwertbarer Abfall und dürfen nicht über den 
Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Produkt immer gemäß den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen. So kommen Sie Ihren gesetzlichen Verpflichtungen nach 
und tragen zum Schutz der Umwelt bei. 

 
Das Produkt entspricht den Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien. 

 
ES - Instrucciones de funcionamiento 
Artículo Nr. AS671 
Uso previsto 
El PowerBank ONPOWER es un cargador portátil para cargar las baterías de dispositivos 
móviles como teléfonos inteligentes o fibra óptica SUNFIBRE® con conector USB-A. El 
cargador de baterías contiene una batería de almacenamiento recargable incorporada que 
se puede cargar con un USB. 
El cargador de baterías tiene un indicador LED de nivel de carga y está protegido contra 
sobrecargas, cortocircuitos y sobredescargas. 
El cargador de baterías está destinado solo para uso en entornos secos. Se debe evitar el 
contacto con la humedad (p. ej., en baños) en todas las circunstancias. 
Para fines de seguridad y aprobación, no se debe reconstruir ni modificar este cargador de 
baterías. El uso del cargador de baterías para otros fines que no sean los que se describen 
en estas instrucciones de funcionamiento lo podrían dañar. Además, el uso inapropiado puede 
provocar riesgos como un cortocircuito, incendio o choque eléctrico. Lea las instrucciones 
con cuidado y guárdelas en un lugar seguro. Si entrega este producto a un tercero, entregue 
también las instrucciones de funcionamiento. 
El cargador de baterías cumple con las reglamentaciones legales europeas y nacionales. 
Todos los nombres de la empresa y del producto son marcas registradas de sus respectivos 
propietarios. Todos los derechos reservados. 

Contenidos del paquete 
• PowerBank ONPOWER 
• Cable micro USB 
• Instrucciones de funcionamiento 

Explicación de los símbolos 
 

Este símbolo con la luz en un triángulo indica que hay un riesgo para su salud, p. ej., 
debido a choque eléctrico. 

El símbolo con un signo de exclamación en un triángulo se usa para destacar 
información importante en estas instrucciones de funcionamiento. Siempre lea esta 
información con cuidado. 
El símbolo de la flecha indica información especial y consejos sobre cómo usar 
el producto. 

 
Instrucciones de seguridad 

Lea las instrucciones de funcionamiento y la información de seguridad con 
cuidado. Si no cumple con la información de seguridad o la información 
sobre manipulación apropiada en estas instrucciones de funcionamiento, no 
asumiremos ninguna responsabilidad que resulte en lesiones personales o 
daños a la propiedad. Dichos casos invalidarán la garantía. 
a) Información general 
• El cargador de baterías no es un juguete. Manténgalo alejado del alcance de 

los niños y las mascotas. 
• No deje los materiales de empaque en ningún lugar sin cuidado ya que se puede 

transformar en un juguete peligroso para los niños. 
• Proteja el cargador de baterías de las temperaturas extremas, la luz solar 

directa, las vibraciones fuertes, la humedad alta, los vapores, solventes y 
gases inflamables. 

• No someta el cargador de baterías a ningún esfuerzo mecánico. 
• Si el cargador de baterías ya no funciona de manera segura, deje de usarlo y 

prevenga el uso no autorizado. No se puede garantizar el funcionamiento seguro 
si el cargador de baterías: 
- está visiblemente dañado, 
- ya no funciona de manera adecuada, 
- fue almacenado durante un tiempo prolongado en condiciones ambientales 

adversas, o 
- fue sometido a cualquier esfuerzo grave relacionado con el transporte. 

• Siempre manipule el cargador de baterías con cuidado. Las vibraciones, golpes 
o caídas incluso desde una baja altura lo podrían dañar. 

• Siempre siga las instrucciones de funcionamiento y de seguridad de cualquier 
otro dispositivo que se conecte al cargador de baterías. 

• Consulte a un técnico si no está seguro de cómo usar o conectar el cargador 
de baterías. 

• Un técnico o centro de reparaciones especializado debe realizar el mantenimien- 
to, las modificaciones y reparaciones. 

• Si tiene preguntas cuyas respuestas no están en estas instrucciones de 
funcionamiento, comuníquese con nuestro servicio de soporte técnico u otro 
personal técnico. 

• Nunca deje el cargador de baterías sin supervisión durante el uso. 
• El cargador de baterías se calienta durante el uso. Asegúrese de que haya 

suficiente ventilación. ¡No cubra el cargador de baterías! 
b) Seguridad eléctrica 
• Nunca use un cargador de baterías inmediatamente después de traerlo desde 

una habitación fría a una cálida. La condensación generada podría destruirla. 
Permita que el cargador de baterías alcance la temperatura ambiente antes de 
conectarlo y ponerlo en uso. Esto puede tomar varias horas. 

• Nunca derrame líquidos sobre dispositivos eléctricos ni coloque objetos llenos 
con líquido al lado del cargador de baterías. Si entran líquidos u objetos al 
interior del cargador de baterías, interrumpa su uso y llévelo a un centro de 
reparaciones. 

c) Batería de almacenamiento recargable 
• La batería de almacenamiento recargable está incorporada al cargador de 

baterías y no puede ser reemplazada. 
• Nunca dañe el cargador de baterías. ¡Un daño a la carcasa del cargador de 

baterías puede causar una explosión o incendio! 
• Nunca haga un cortocircuito con los contactos del cargador de baterías. No 

arroje el cargador de baterías a las llamas abiertas. ¡Esto puede causar un 
incendio o una explosión! 

• Recargue el cargador de baterías regularmente, incluso si no lo usa. No se 
necesario descargarlo antes de recargarlo. 

• Nunca deje el cargador de baterías sin supervisión mientras se esté cargando. 
• Coloque el cargador de baterías sobre una superficie resistente al calor antes de 

cargarlo. El cargador de baterías puede calentarse mientras se carga. 
 

Generalidades del producto 
1) Botón de función 
2) Indicadores LED de carga 
3) Puerto USB-A (salida) 
4) Puerto micro USB (entrada) 

Funcionamiento 
 

Antes de cada uso, revise el nivel de carga del cargador de baterías y 
asegúrese de que esté completamente cargado. 

Asegúrese de que las especificaciones de conexión de su dispositivo móvil 
cumplan con la información de conexión del cargador de baterías (consulte 
la información técnica). 
Siempre lea las instrucciones de funcionamiento de su dispositivo móvil. 
No haga un cortocircuito con las salidas USB. El cable micro USB no está 
diseñado para transferir datos. 

A) Revise el estado de carga del cargador de baterías 
Presione el botón de función (1) para revisar el estado de carga del cargador de baterías. El 
estado de carga se muestra durante aproximadamente 30 segundos en los indicadores LED de 
carga (2) de la siguiente manera: 

 

B) Cómo cargar el cargador de baterías 
Cargue el cargador de baterías cuando el nivel de carga caiga a menos del 25 % (solo un 
indicador LED encendido). 

Cargue regularmente el cargador de baterías, incluso si no lo usa con frecuencia, 
o cuando no lo use (aproximadamente cada 3 meses). Esto ayuda a mantener su 
desempeño óptimo. Si no carga regularmente el cargador de baterías, se podría 
descargar por completo y sufrir daños permanentes. 

Siga los pasos para cargar el cargador de baterías: 
• Desconecte todos los dispositivos de la salida de carga (3) en el cargador de baterías. 

No es posible usar la salida de carga (para cargar dispositivos móviles) y cargar el 
cargador de baterías al mismo tiempo. 

• Inserte el conector micro USB en el puerto micro USB (4) en el cargador de baterías. 
• Conecte el conector USB-A en el puerto USB de una computadora u otra fuente de alimen- 

tación USB adecuada (p. ej., adaptador de alimentación USB). El cargador se encenderá 
automáticamente cuando la fuente de alimentación USB proporcione corriente. El indicador 
LED (2) parpaderá para indicar que el cargador de baterías se está cargando. La cantidad 
de LED que parpadeen indica el estado de carga actual. 

• Desconecte el cargador de baterías de la fuente de alimentación USB cuando el cuarto 
LED parpadee. Esto indica que el cargador de baterías está completamente cargado y 
listo para ser usado. 

El cargador de baterías demora algunas horas en cargarse a un nivel máximo de 
corriente. El tiempo de carga depende del nivel de carga y de la corriente de carga 
disponible. Varía según la capacidad del cargador de baterías. Consulte este punto 
en la sección "Información técnica" para obtener detalles. 

C) Cómo cargar un dispositivo móvil 

Presione el botón de función (1) para revisar el estado de carga del cargador de 
baterías. Si el estado de carga es insuficiente, cargue el cargador de baterías antes 
de cargar un dispositivo móvil. 

 
 

   

One LED is on: Remaining capacity = Up to 25% 
Two LEDs are on: Remaining capacity = Up to 50% 
Three LEDs are on: Remaining capacity = Up to 75% 
Four LEDs are on: Remaining capacity = Up to 100% 

 

Eine LED-Anzeige leuchtet: Verbleibende Kapazität = Bis zu 25 % 
Zwei LED-Anzeigen leuchten: Verbleibende Kapazität = Bis zu 50 % 
Drei LED-Anzeigen leuchten: Verbleibende Kapazität = Bis zu 75 % 
Vier LED-Anzeigen leuchten: Verbleibende Kapazität = Bis zu 100 % 

 

Un LED encendido: Capacidad restante = hasta 25 % 
Dos LED encendidos: Capacidad restante = hasta 50 % 
Tres LED encendidos: Capacidad restante = hasta 75 % 
Cuatro LED encendidos: Capacidad restante = hasta 100 % 

 

• Never short-circuit the contacts of the power bank. Do not throw the power bank 
into open flames. This may cause a fire or explosion! 

• Charge the power bank regularly, even when you are not using it. You do not 
need discharge it be recharging. 

• Never leave the power bank unattended when it is charging. 
• Place the power bank on a heat-resistant surface before charging. The power 

bank may become warm when it is charging. 
 

Product overview 
1) Function button 
2) LED charging indicators 
3) USB-A port (output) 
4) Micro USB port (input) 

Operation 
 

Before each use, check the power bank charging level and ensure that it is 
fully charged. 

Ensure that the connection specifications of your mobile device comply with 
the connection data of the power bank (see technical data). 
Always read the operating instructions of your mobile device. 
Do not short-circuit the USB outputs. The Micro USB cable is not designed 
for transferring data. 

A) Checking the charging status of the power bank 
Press the function button (1) to check the charging status of the power bank. The charging 
status is shown for approximately 30 seconds on the LED charging indicators (2) as follows. 

 

B) Charging the power bank 
Charge the power bank when the charging level drops below 25% (only one LED indicator is on). 

Charge the power bank regularly, even if you only use it occasionally, or when 
you are not using it (approx. every 3 months). This helps to maintain its optimal 
performance. Failure to charge the power bank regularly may cause to over 
discharge it which can cause permanent damage. 

Follow the steps to charge the power bank: 
• Disconnect all devices from the charging output (3) on the power bank. 

It is not possible to use the charging output (to charge mobile devices) and to charge 
the power bank at the same time. 

• Insert the Micro USB connector into the Micro USB port (4) on the power bank. 
• Connect the USB-A connector to USB port on a computer, or other suitable USB power 

source (e.g., USB power adapter). Charging will start automatically when the USB power 
source delivers a current. The LED indicator (2) will flash to indicate the power bank is 
charging. The amount of flashing LEDs indicate the current charging status. 

• Disconnect the power bank from the USB power source when the fourth LED flashes. This 
indicates that the power bank is fully charged and ready to use. 

The power bank takes a few hours to charge at the maximum input current. The 
actual charging time depends on the charging level and the available charging 
current. It varies according to the power bank´s capacity. Refer to the item number in 
the “Technical data” section for details. 

C) Charging a mobile device 

Press the function button (1) to check the power bank´s charging status. If the 
charging status is insufficient, charge the power bank before charging a mobile 
device. 

• Disconnect the power bank from the charging cable and remove the Micro USB connector 
from the power bank. 

• Insert the Micro USB connector into the Micro USB port on your mobile device. 
• Connect USB-A connector to USB-A port on the power bank. Refer to the technical data of 

your mobile device and the output power of the power bank. 
• Charging starts automatically. The LED indicators (2) turn on to indicate the remaining 

capacity of the power bank (see section a) Checking the charging status of the power bank). 
• Monitor the charging process. To stop the charging process, press the function button (1) 

twice in quick succession. The LED indicators (2) will switch off. 
• Press the function button (1) once to resume charging. The LED indicators (2) will switch 

back on. 
• Alternatively, you can also stop the charging process by disconnecting the Micro USB cable 

from the mobile device. 
• To resume charging, reconnect the Micro USB cable to the power bank. Charging will 

resume automatically, and the LED indicators (2) will switch on. 
• The power bank stops the charging process when the mobile device is fully charged. 
• When your device has finished charging, disconnect the Micro USB cable from the power 

bank and mobile device. 

It is not possible to charge the power bank whilst using it to charge a mobile device. 
 

D) Overload, short-circuit and over discharge protection 
• In the event of an overload (when the charging current exceeds 3A for more than 3 

seconds), the power bank automatically switches off the corresponding output. The LED 
indicators will flash or switch off altogether. Remove the connected device and perform a 
reset by recharging the power bank. 

• In the event of a short-circuit (excessive current), the LED indicators (2) will switch off. 
Remove the connected device and perform a reset by recharging the power bank or press 
the function button (1) to resume charging 

• In the event of an over discharge, the LED indicators (2) will flash as an alarm. Remove the 
connected device and recharge the power bank, otherwise you will not be able to charge 
other devices. 

Care and cleaning 
• This power bank does not require any maintenance. Never attempt to dismantle it. The 

rechargeable storage battery is built into the power bank and cannot be replaced. 
• Always disconnect the power bank from the power supply before cleaning it. 
• Never use aggressive detergents, rubbing alcohol or other chemical solutions, as these may 

damage the casing or cause the power bank to malfunction. 
• Use a dry, lint-free cloth to clean the power bank. 

Technical data 
Item no. AS671 
Input voltage                                                   5 V/1.5 A 
Output voltage                                                 5 V/2 A 
Built-in rechargeable battery storage battery       Lithium polymer (LiPo) 3.7V / 4000 mAh 
Charging time                                                  Approx. 5 h (full charge with maximum input 

current) 
Micro USB cable length                                     100cm 
Housing materiál                                              Plastic 
Colour                                                             Black 
Operating/storage conditions                              + 8 to + 35°C, <75% relative humidity (non-con- 

densing) 
Dimensions (LxWxH)                                        96 x 66 x 13,5 mm 
Weight                                                             95 g ± 10g 

 
Disposal 
Electronic devices are recyclable waste and must not be placed in household waste. 
Always dispose of the product according to the relevant statutory regulations. You thus 
fulfil your statutory obligations and contribute to protect the environment. 

 
The product complies with the requirements of the EU directives that apply to it. 

  UK Conformity Assessed 

DE – Bedienungsanleitung 
Artikel Nr. AS671 
Verwendung 
Liebe Kundin, Lieber Kunde 
Die PowerBank ONPOWER ist eine tragbare Stromquelle, die speziell zum Aufladen der 
Akkus von elektronischen Mobilgeräten wie Mobiltelefonen sowie zur Versorgung von 
SUNFIBRE® Glasfasern mit USB-A-Anschluss entwickelt wurde. Die Powerbank enthält 
einen eingebauten Akku, der einfach über USB aufgeladen werden kann. 
Die Powerbank ist mit LED-Anzeigen ausgestattet, die über den Ladestand informieren, sowie 
mit einem Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und Tiefentladung. 
Die Powerbank ist nur für den Gebrauch in trockener Umgebung bestimmt. Sie sollte unter allen 
Umständen vor Feuchtigkeit geschützt werden (z.B. im Badezimmer). 
Aus Sicherheitsgründen ist es verboten, die Powerbank in irgendeiner Weise zu modifizieren 
oder in sie einzugreifen. Die Verwendung der Powerbank zu anderen als den in dieser 
Bedienungsanleitung genannten Zwecken, kann zur Beschädigung der Powerbank führen. 
Darüber hinaus kann eine unsachgemäße Verwendung zu einem Kurzschluss, Brand oder 
Stromschlag führen. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie 
sie an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, übergeben Sie 
ihnen auch diese Bedienungsanleitung. 
Die Powerbank entspricht den gesetzlichen nationalen und europäischen Vorschriften. 
Alle Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer. Alle Rechte 
vorbehalten. 

Lieferumfang 
• PowerBank ONPOWER 
• Micro-USB-Kabel 
• Bedienungsanleitung 

Erläuterung von Symbolen 
 

Der Blitz im Dreieck weist auf die Gefahr eines Stromschlags hin. 

Das Ausrufezeichen im Dreieck weist darauf hin, dass die so gekennzeichneten 
Informationen sehr wichtig sind und sorgfältig vermerkt werden sollten. 
Das Pfeilsymbol weist auf besondere Informationen und Ratschläge zur Verwendung 
des Produkts hin. 

Sicherheitshinweise 
Lesen Sie die Betriebs- und Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Wenn 
Sie die Sicherheitshinweise und Hinweise zum sachgerechten Umgang in 
dieser Bedienungsanleitung nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung 
für die Folgen von Personen- oder Sachschäden. In solchen Fällen erlischt 
die Garantie. 
a) Allgemeine Informationen 
• Die Powerbank ist kein Spielzeug. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite 

von Kindern und Haustieren auf. 
• Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht unbeaufsichtigt herumliegen, da es für 

Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden kann. 
• Schützen Sie die Powerbank vor extremen Temperaturen, direkter Sonnenstrahl- 

ung, starken Erschütterungen und Stößen, großer Luftfeuchtigkeit, brennbaren 
Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln. 

• Setzen Sie die Powerbank keiner mechanischen Belastung aus. 
• Wenn eine sichere Verwendung der Powerbank nicht mehr möglich ist, stellen 

Sie die Verwendung ein und verhindern Sie eine unbefugte Verwendung. Ein 
sicherer Betrieb ist nicht mehr gewährleistet wenn: 
- sie sichtbar beschädigt ist, 
- nicht richtig funktioniert, 
- lange Zeit bei schlechten Bedingungen gelagert wurde oder 
- während des Transports mechanischen Belastungen ausgesetzt war. 

• Gehen Sie immer vorsichtig mit der Powerbank um. Stöße oder Stürze, auch aus 
geringer Höhe, können sie beschädigen. 

• Befolgen Sie immer die Sicherheits- und Bedienungshinweise aller anderen 
Geräte, die an die Powerbank angeschlossen sind. 

• Wenn Sie sich bezüglich der Verwendung oder ds Anschlusses der Powerbank 
nicht sicher sind, wenden Sie sich an einen Techniker. 

• Wartung, Modifikationen und Reparaturen sind von einem Techniker oder einer 
spezialisierten Servicestelle durchzuführen. 

• Fragen, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, beantwor- 
ten Ihnen unser technischer Support oder ein fachkundiger Techniker. 

• Powerbank während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt lassen. 
• Die Powerbank erwärmt sich während des Gebrauchs. Sorgen Sie für aus- 

reichende Belüftung. Decken Sie die Powerbank nicht ab! 
b) Elektrische Sicherheit 
• Verwenden Sie die Powerbank nicht unmittelbar danach, nachdem sie von einem 

kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Die entstandene Wasserkonden- 
sation kann sie beschädigen. Lassen Sie die Powerbank der Raumtemperatur 
anpassen, bevor Sie sie an das Stromnetz anschließen und in Betrieb nehmen. 
Dies kann mehrere Stunden dauern. 

• Gießen Sie niemals Flüssigkeiten auf elektronische Geräte und stellen Sie 
niemals mit Wasser befüllte Gegenstände in die Nähe der Powerbank auf. Wenn 
Flüssigkeiten oder Gegenstände in die Powerbank gelangen, verwenden Sie sie 
nicht mehr und bringen Sie sie mit zur Servicestelle. 

c) Akku 
• Der Akku ist in der Powerbank eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden. 
• Beschädigen Sie niemals die Powerbank. Beschädigungen der äußeren Ver- 

packung kann eine Explosion oder einen Brand verursachen! 
• Kontakte der Powerbank niemals kurzschließen. Werfen Sie die Powerbank nicht 

ins offene Feuer. Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr! 
• Laden Sie die Powerbank regelmäßig auf, auch wenn Sie sie nicht verwenden. 

Es ist nicht erforderlich, es vor dem Aufladen zu entladen. 
• Lassen Sie die Powerbank beim Laden niemals unbeaufsichtigt. 
• Legen Sie die Powerbank vor dem Laden auf eine hitzebeständige Oberfläche. 

Die Powerbank kann während des Ladevorgangs heiß werden. 
 

Produktbeschreibung 
1) Steuertaste 
2) LED-Ladeanzeigen 
3) USB-A-Anschluss (Ausgang) 
4) Micro-USB-Anschluss (Eingang) 

Verwendung 
 

Prüfen Sie vor jeder Verwendung den Ladezustand der Powerbank und 
vergewissern Sie sich, dass diese vollständig geladen ist. 

Vergewissern Sie sich, dass die Anschlussparameter Ihres Mobilgeräts mit der 
Verbindung der Powerbank übereinstimmen (siehe technische Daten). 
Lesen Sie immer die Bedienungsanleitung Ihres Mobilgeräts durch. 
USB-Ausgänge niemals kurzschließen. Das Micro-USB-Kabel ist nicht für die 
Datenübertragung vorgesehen. 

A) Ladezustand der Powerbank prüfen 
Drücken Sie die Steuertaste (1), um den Ladezustand der Powerbank zu überprüfen. Dieser 
wird etwa 30 Sekunden lang angezeigt, indem die LED-Anzeigen wie folgt aufleuchten. 

 

B) Aufladen der Powerbank 
Laden Sie die Powerbank auf, wenn der Ladezustand unter 25 % fällt (eine LED-Anzeige 
leuchtet). 

 
Laden Sie die Powerbank regelmäßig auf, auch wenn Sie sie nur gelegentlich oder 
überhaupt nicht verwenden (etwa alle 3 Monate). Auf diese Weise wird ihre optimale 
Leistung aufrechterhalten. Wenn Sie die Powerbank nicht regelmäßig aufladen, kann 
sie zu stark entladen werden, was zu dauerhaften Schäden führen kann. 

Laden Sie die Powerbank gemäß den folgenden Anweisungen auf: 
• Trennen Sie alle Geräte vom Ladeausgang (3) der Powerbank. 

Es ist nicht möglich, den Ladeausgang (Laden von Mobilgeräten) zu benutzen und 
gleichzeitig die Powerbank aufzuladen. 

• Stecken Sie den Micro-USB-Stecker in den Micro-USB-Anschluss (4) der Powerbank. 
• Stecken Sie den USB-A-Stecker in einen USB-Port Ihres Computers oder einer anderen 

geeignete USB-Stromquelle (z.B. USB-Netzteil). Der Ladevorgang beginnt automatisch, 
sobald das USB-Netzteil Strom liefert. Die LED-Anzeige (2) blinkt, was bedeutet, dass die 
Powerbank geladen wird. Die Anzahl der blinkenden LED-Anzeigen informiert über den 
aktuellen Ladezustand. 

• Trennen Sie die Powerbank vom Stromnetz, sobald die vierte LED-Anzeige blinkt. Diese 
informiert darüber, dass die Powerbank vollständig geladen und einsatzbereit ist. 

Das Aufladen der Powerbank dauert bei maximalem Eingangsstrom mehrere 
Stunden. Die tatsächliche Ladezeit hängt vom Ladezustand und dem verfügbaren 
Ladestrom ab. Sie variiert je nach Kapazität der Powerbank. Ausführliche Angaben 
sind den "Technischen Daten" zu entnehmen. 

C) Aufladen eines Mobilgeräts 

Drücken Sie die Steuertaste (1), um den Ladezustand der Powerbank zu überprüfen. 
Wenn der Ladezustand unzureichend ist, laden Sie die Powerbank auf, bevor Sie 
das Mobilgerät aufladen. 

• Trennen Sie die Powerbank vom Ladekabel und entfernen Sie den Micro-USB-Stecker 
von der Powerbank. 

• Stecken Sie den Micro-USB-Stecker in den Micro-USB-Anschluss Ihres Mobilgeräts. 
• Verbinden Sie den USB-A-Stecker mit dem USB-A-Port der Powerbank. Überprüfen Sie sich 

die technischen Daten Ihres Mobilgeräts und die Ausgangsleistung der Powerbank. 
• Der Ladevorgang beginnt automatisch. Die LED-Anzeigen (2) leuchten auf, um die 

verbleibende Kapazität der Powerbank anzuzeigen (siehe Abschnitt a) „Kontrolle des 
Ladezustands der Powerbank“). 

• Verfolgen Sie den Ladevorgang. Um den Ladevorgang zu stoppen, drücken Sie die Steuer- 
taste (1) zweimal kurz hintereinander. Die LED-Anzeigen (2) erlöschen. 

• Drücken Sie die Steuertaste (1) einmal, um den Ladevorgang fortzusetzen. Die LED-Anzei- 
gen LED (2) leuchten erneut auf. 

• Sie können den Ladevorgang auch stoppen, indem Sie das Micro-USB-Kabel von einem 
oder beiden Mobilgeräten trennen. 

• Wenn Sie den Ladevorgang fortsetzen möchten, schließen Sie das Micro-USB-Kabel wieder 
an die Powerbank an. Der Ladevorgang wird automatisch fortgesetzt und die LED-Anzeigen 
(2) leuchten auf. 

• Die Powerbank stoppt den Ladevorgang, wenn das Mobilgerät vollständig aufgeladen ist. 
• Trennen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs das Micro-USB-Kabel von der Powerbank 

und dem Mobilgerät. 

Es ist nicht möglich, die Powerbank zu benutzen, während das Mobilgerät 
aufgeladen wird. 

D) Schutz vor Überlastung, Kurzschluss und übermäßiger Entladung 
• Bei Überlastung (wenn der Ladestrom 3 A länger für länger als 3 Sekunden überschreitet) 

schaltet die Powerbank den entsprechenden Ausgang automatisch ab. Die LED-Anzeigen 
(2) blinken oder erlöschen. Trennen Sie das angeschlossene Gerät und führen Sie einen 
Reset durch, indem Sie die Powerbank aufladen. 

• Bei einem Kurzschluss (übermäßiger Strom) erlöschen die LED-Anzeigen (2). Trennen Sie 
das angeschlossene Gerät und führen Sie einen Reset durch, indem Sie die Powerbank 
laden oder drücken Sie die Steuertaste (1), um den Ladevorgang fortzusetzen. 

• Bei übermäßiger Entladung blinken die LED-Anzeigen (2) als Alarm. Trennen Sie das 
angeschlossene Gerät und laden Sie die Powerbank auf, da Sie sonst keine anderen Geräte 
aufladen können. 

Wartung und Reinigung 
• Diese Powerbank ist wartungsfrei. Versuchen Sie niemals, sie zu zerlegen. Der Akku ist in 

der Powerbank eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden. 
• Trennen Sie die Powerbank immer vom Stromnetz, bevor Sie sie reinigen. 
• Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel mit Alkohol oder andere chemische 

Lösungen, da diese die Abdeckung beschädigen oder zu Fehlfunktionen der Powerbank 
führen können. 

• Verwenden Sie zum Reinigen der Powerbank ein trockenes, fusselfreies Tuch. 

Technische Daten 
Artikel Nr. AS671 
Eingangsspannung 5 V/1,5 A 
Ausgangsspannung 5 V/2 A 
Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku (LiPo) 3,7 V / 4.000 mAh 
Ladezeit Etwa 5 h (Vollladung mit maximalem Ein- 

gangsstrom) 
Länge des Micro-USB-Kabels 100 cm 
Material Kunststoff 
Farbe Schwarz 
Betriebs-/Lagerbedingungen + 8 bis + 35 °C, <75% relative Luftfeuchtigkeit 

(keine Kondensation) 
Abmessungen (LxBxH)  96 x 66 x 13,5,6 mm 
Gewicht 95 g ± 10 g 

Entsorgung 
Elektronische Geräte sind wiederverwertbarer Abfall und dürfen nicht über den 
Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Produkt immer gemäß den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen. So kommen Sie Ihren gesetzlichen Verpflichtungen nach 
und tragen zum Schutz der Umwelt bei. 

 
Das Produkt entspricht den Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien. 

 
ES - Instrucciones de funcionamiento 
Artículo Nr. AS671 
Uso previsto 
El PowerBank ONPOWER es un cargador portátil para cargar las baterías de dispositivos 
móviles como teléfonos inteligentes o fibra óptica SUNFIBRE® con conector USB-A. El 
cargador de baterías contiene una batería de almacenamiento recargable incorporada que 
se puede cargar con un USB. 
El cargador de baterías tiene un indicador LED de nivel de carga y está protegido contra 
sobrecargas, cortocircuitos y sobredescargas. 
El cargador de baterías está destinado solo para uso en entornos secos. Se debe evitar el 
contacto con la humedad (p. ej., en baños) en todas las circunstancias. 
Para fines de seguridad y aprobación, no se debe reconstruir ni modificar este cargador de 
baterías. El uso del cargador de baterías para otros fines que no sean los que se describen 
en estas instrucciones de funcionamiento lo podrían dañar. Además, el uso inapropiado puede 
provocar riesgos como un cortocircuito, incendio o choque eléctrico. Lea las instrucciones 
con cuidado y guárdelas en un lugar seguro. Si entrega este producto a un tercero, entregue 
también las instrucciones de funcionamiento. 
El cargador de baterías cumple con las reglamentaciones legales europeas y nacionales. 
Todos los nombres de la empresa y del producto son marcas registradas de sus respectivos 
propietarios. Todos los derechos reservados. 

Contenidos del paquete 
• PowerBank ONPOWER 
• Cable micro USB 
• Instrucciones de funcionamiento 

Explicación de los símbolos 
 

Este símbolo con la luz en un triángulo indica que hay un riesgo para su salud, p. ej., 
debido a choque eléctrico. 

El símbolo con un signo de exclamación en un triángulo se usa para destacar 
información importante en estas instrucciones de funcionamiento. Siempre lea esta 
información con cuidado. 
El símbolo de la flecha indica información especial y consejos sobre cómo usar 
el producto. 

 
Instrucciones de seguridad 

Lea las instrucciones de funcionamiento y la información de seguridad con 
cuidado. Si no cumple con la información de seguridad o la información 
sobre manipulación apropiada en estas instrucciones de funcionamiento, no 
asumiremos ninguna responsabilidad que resulte en lesiones personales o 
daños a la propiedad. Dichos casos invalidarán la garantía. 
a) Información general 
• El cargador de baterías no es un juguete. Manténgalo alejado del alcance de 

los niños y las mascotas. 
• No deje los materiales de empaque en ningún lugar sin cuidado ya que se puede 

transformar en un juguete peligroso para los niños. 
• Proteja el cargador de baterías de las temperaturas extremas, la luz solar 

directa, las vibraciones fuertes, la humedad alta, los vapores, solventes y 
gases inflamables. 

• No someta el cargador de baterías a ningún esfuerzo mecánico. 
• Si el cargador de baterías ya no funciona de manera segura, deje de usarlo y 

prevenga el uso no autorizado. No se puede garantizar el funcionamiento seguro 
si el cargador de baterías: 
- está visiblemente dañado, 
- ya no funciona de manera adecuada, 
- fue almacenado durante un tiempo prolongado en condiciones ambientales 

adversas, o 
- fue sometido a cualquier esfuerzo grave relacionado con el transporte. 

• Siempre manipule el cargador de baterías con cuidado. Las vibraciones, golpes 
o caídas incluso desde una baja altura lo podrían dañar. 

• Siempre siga las instrucciones de funcionamiento y de seguridad de cualquier 
otro dispositivo que se conecte al cargador de baterías. 

• Consulte a un técnico si no está seguro de cómo usar o conectar el cargador 
de baterías. 

• Un técnico o centro de reparaciones especializado debe realizar el mantenimien- 
to, las modificaciones y reparaciones. 

• Si tiene preguntas cuyas respuestas no están en estas instrucciones de 
funcionamiento, comuníquese con nuestro servicio de soporte técnico u otro 
personal técnico. 

• Nunca deje el cargador de baterías sin supervisión durante el uso. 
• El cargador de baterías se calienta durante el uso. Asegúrese de que haya 

suficiente ventilación. ¡No cubra el cargador de baterías! 
b) Seguridad eléctrica 
• Nunca use un cargador de baterías inmediatamente después de traerlo desde 

una habitación fría a una cálida. La condensación generada podría destruirla. 
Permita que el cargador de baterías alcance la temperatura ambiente antes de 
conectarlo y ponerlo en uso. Esto puede tomar varias horas. 

• Nunca derrame líquidos sobre dispositivos eléctricos ni coloque objetos llenos 
con líquido al lado del cargador de baterías. Si entran líquidos u objetos al 
interior del cargador de baterías, interrumpa su uso y llévelo a un centro de 
reparaciones. 

c) Batería de almacenamiento recargable 
• La batería de almacenamiento recargable está incorporada al cargador de 

baterías y no puede ser reemplazada. 
• Nunca dañe el cargador de baterías. ¡Un daño a la carcasa del cargador de 

baterías puede causar una explosión o incendio! 
• Nunca haga un cortocircuito con los contactos del cargador de baterías. No 

arroje el cargador de baterías a las llamas abiertas. ¡Esto puede causar un 
incendio o una explosión! 

• Recargue el cargador de baterías regularmente, incluso si no lo usa. No se 
necesario descargarlo antes de recargarlo. 

• Nunca deje el cargador de baterías sin supervisión mientras se esté cargando. 
• Coloque el cargador de baterías sobre una superficie resistente al calor antes de 

cargarlo. El cargador de baterías puede calentarse mientras se carga. 
 

Generalidades del producto 
1) Botón de función 
2) Indicadores LED de carga 
3) Puerto USB-A (salida) 
4) Puerto micro USB (entrada) 

Funcionamiento 
 

Antes de cada uso, revise el nivel de carga del cargador de baterías y 
asegúrese de que esté completamente cargado. 

Asegúrese de que las especificaciones de conexión de su dispositivo móvil 
cumplan con la información de conexión del cargador de baterías (consulte 
la información técnica). 
Siempre lea las instrucciones de funcionamiento de su dispositivo móvil. 
No haga un cortocircuito con las salidas USB. El cable micro USB no está 
diseñado para transferir datos. 

A) Revise el estado de carga del cargador de baterías 
Presione el botón de función (1) para revisar el estado de carga del cargador de baterías. El 
estado de carga se muestra durante aproximadamente 30 segundos en los indicadores LED de 
carga (2) de la siguiente manera: 

 

B) Cómo cargar el cargador de baterías 
Cargue el cargador de baterías cuando el nivel de carga caiga a menos del 25 % (solo un 
indicador LED encendido). 

Cargue regularmente el cargador de baterías, incluso si no lo usa con frecuencia, 
o cuando no lo use (aproximadamente cada 3 meses). Esto ayuda a mantener su 
desempeño óptimo. Si no carga regularmente el cargador de baterías, se podría 
descargar por completo y sufrir daños permanentes. 

Siga los pasos para cargar el cargador de baterías: 
• Desconecte todos los dispositivos de la salida de carga (3) en el cargador de baterías. 

No es posible usar la salida de carga (para cargar dispositivos móviles) y cargar el 
cargador de baterías al mismo tiempo. 

• Inserte el conector micro USB en el puerto micro USB (4) en el cargador de baterías. 
• Conecte el conector USB-A en el puerto USB de una computadora u otra fuente de alimen- 

tación USB adecuada (p. ej., adaptador de alimentación USB). El cargador se encenderá 
automáticamente cuando la fuente de alimentación USB proporcione corriente. El indicador 
LED (2) parpaderá para indicar que el cargador de baterías se está cargando. La cantidad 
de LED que parpadeen indica el estado de carga actual. 

• Desconecte el cargador de baterías de la fuente de alimentación USB cuando el cuarto 
LED parpadee. Esto indica que el cargador de baterías está completamente cargado y 
listo para ser usado. 

El cargador de baterías demora algunas horas en cargarse a un nivel máximo de 
corriente. El tiempo de carga depende del nivel de carga y de la corriente de carga 
disponible. Varía según la capacidad del cargador de baterías. Consulte este punto 
en la sección "Información técnica" para obtener detalles. 

C) Cómo cargar un dispositivo móvil 

Presione el botón de función (1) para revisar el estado de carga del cargador de 
baterías. Si el estado de carga es insuficiente, cargue el cargador de baterías antes 
de cargar un dispositivo móvil. 

 
 

   

Dodavatel: 
SITIN LAB s.r.o.
Zdechovice 28, 533 11 Zdechovice
Česká republika
info@geminisystem.cz, www.geminisystem.cz

Dodávaný výrobek SUNFIBRE® PowerBank ONPOWER je součástí příslušenství „Be Seen 
Line“ dodávaného jako nedílná součást zádové opěrky GEMINI TWIN, která je zdravotnickým 
prostředkem. Na výrobek GEMINI TWIN bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) 
MDR 2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické 
prostředky v platném znění a jeho použití se řídí samostatným návodem k použití.
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Jedna LED svítí: Zbývající kapacita = Až 25 % 
Dvě LED svítí: Zbývající kapacita = Až 50 % 
Tři LED svítí: Zbývající kapacita = Až 75 % 
Čtyři LED svítí: Zbývající kapacita = Až 100 % 

 

Jedna LED svieti: Zostávajúca kapacita = Až 25 % 
Dve LED svietia: Zostávajúca kapacita = Až 50 % 
Tri LED svietia: Zostávajúca kapacita = Až 75 % 
Štyri LED svietia: Zostávajúca kapacita = Až 100 % 

 

 

 
SUNFIBRE® 
PowerBank ONPOWER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZ – Návod k použití 
Položka č. AS671 
Způsob použití 
Vážená zákaznice, Vážený zákazníku 
PowerBank ONPOWER je přenosný zdroj energie navržený speciálně pro dobíjení baterií 
elektronických mobilních zařízení, jako například mobilních telefonů, nebo pro napájení 
světlovodů SUNFIBRE® vybavených USB-A konektorem. Powerbanka obsahuje zabudovaný 
dobíjecí akumulátor, který se dá snadno dobít přes USB. 
Powerbanka je vybavena LED indikátory stavu nabití a je vybavena ochranou proti přetížení, 
zkratem a nadměrném vybití. 
Powerbanka je určena pouze k použití v suchém prostředí. Za všech okolností ji chraňte před 
vlhkostí (např. v koupelně). 
Z bezpečnostních důvodů je zakázáno powerbanku jakkoliv upravovat nebo do ní zasahovat. 
Používáním powerbanky k jiným účelům, než jaké jsou zmíněny v tomto návodu k použití, může 
dojít k jejímu poškození. Kromě toho může nesprávné použití způsobit zkrat, požár nebo úraz 
elektrickým proudem. Pečlivě si přečtěte návod a uložte jej na bezpečném místě. Pokud budete 
produkt předávat třetí osobě, předejte s ním rovněž i tento návod k použití. 
Powerbanka splňuje zákonné národní a evropské předpisy. Všechny názvy společností a 
produktů jsou ochranné známky příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena. 

Obsah balení 
• PowerBank ONPOWER 
• Micro USB kabel 
• Návod k použití 

Vysvětlivky symbolů 
 

  
 

Bezpečnostní pokyny 
Pečlivě si přečtěte provozní a bezpečnostní pokyny. Pokud nebudete dodržovat 
bezpečnostní pokyny a informace o správné manipulaci v tomto návodu k 
použití, nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky zranění osob nebo 
poškození majetku. V takových případech dojde ke zrušení platnosti záruky. 
a) Obecné informace 
• Powerbanka není hračka. Uchovávejte ji mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. 
• Nenechávejte obalový materiál bezprizorně kdekoliv ležet, protože se může stát 

nebezpečnou hračkou pro děti. 
• Chraňte powerbanku před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, 

silnými otřesy a nárazy, vysokou vlhkostí, hořlavými plyny, párou a rozpouštědly. 
• Nevystavujte powerbanku mechanickému namáhání. 
• Pokud již není možné powerbanku bezpečně používat, přestaňte ji používat 

a zabraňte neoprávněnému použití. Bezpečný provoz již nelze zaručit, pokud 
powerbanka: 
- je viditelně poničená, 
- nefunguje správně, 
- byla skladována delší dobu ve špatných podmínkách nebo 
- byla vystavena jakémukoli mechanickému namáhání během přepravy. 

• S powerbankou vždy zacházejte opatrně. Nárazy nebo pády i z malé výšky ji 
mohou poškodit. 

• Vždy dodržujte bezpečnostní a provozní pokyny všech ostatních zařízení 
připojených k powerbance. 

• Pokud si nejste jisti, jak powerbanku používat nebo připojit, poraďte se s 
technikem. 

• Údržbu, úpravy a opravy musí provádět technik nebo specializované servisní 
středisko. 

 
• Máte-li dotazy, které nebyly zodpovězeny v tomto návodu k použití, kontaktujte 

naši technickou podporu nebo odborného technika. 
• Během používání nikdy nenechávejte powerbanku bez dozoru. 
• Powerbanka se během používání zahřívá. Zajistěte dostatečné větrání. 

Nezakrývejte powerbanku! 
b) Elektrická bezpečnost 
• Nikdy nepoužívejte powerbanku bezprostředně poté, co byla přemístěna z 

chladné místnosti do teplé. Vzniklá kondenzace vody ji může poškodit. Před 
připojením a uvedením do provozu nechte powerbanku dosáhnout pokojové 
teploty. To může trvat několik hodin. 

• Nikdy nelijte tekutiny na elektronická zařízení ani neumísťujte předměty naplněné 
tekutinou do blízkosti powerbanky. Pokud se do vnitřního prostoru powerbanky 
dostanou kapaliny nebo předměty, přestaňte ji používat a odneste ji do servisu. 

c) Dobíjecí akumulátor 
• Dobíjecí akumulátor je zabudován do powerbanky a nelze jej vyměnit. 
• Nikdy nepoškozujte powerbanku. Poškození vnějšího obalu může způsobit 

výbuch nebo požár! 
• Nikdy nezkratujte kontakty powerbanky. Nevhazujte powerbanku do otevřeného 

ohně. Mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu! 
• Powerbanku nabíjejte pravidelně, i když ji nepoužíváte. Před dobíjením není 

nutné ji vybíjet. 
• Při nabíjení nikdy nenechávejte powerbanku bez dozoru. 
• Před nabíjením položte powerbanku na povrch odolný vůči teplu. Při nabíjení se 

může powerbanka zahřát. 

 
Popis produktu 
1) Ovládací tlačítko 
2) LED indikátory nabíjení 
3) USB-A port (výstup) 
4) Micro USB port (vstup) 

Použití 
 

Před každým použitím zkontrolujte stav nabití powerbanky a ujistěte se, že 
je plně nabitá. 

Ujistěte se, že specifikace připojení Vašeho mobilního zařízení odpovídají 
připojení powerbanky (viz technická data). 
Vždy si přečtěte návod k obsluze Vašeho mobilního zařízení. 
Nezkratujte výstupy USB. Micro USB kabel není určen k přenosu dat. 

A) Kontrola stavu nabití powerbanky 
Stiskněte ovládací tlačítko (1), abyste zkontrolovali stav nabití powerbanky. Ten se zobrazí 
přibližně na 30 sekund rozsvícením LED indikátorů následujícím způsobem. 

 

B) Nabíjení powerbanky 
Nabijte powerbanku, pokud stav nabití klesne pod 25 % (svítí jeden LED indikátor). 

 Nabíjejte powerbanku pravidelně, i když ji používáte jen příležitostně nebo pokud 
ji nepoužíváte (přibližně každé 3 měsíce). To pomáhá udržet její optimální výkon. 
Pokud nebudete powerbanku pravidelně nabíjet, může dojít k jejímu nadměrnému 
vybití, což může způsobit trvalé poškození. 

Nabijte powerbanku podle následujících pokynů: 
• Odpojte všechna zařízení od nabíjecího výstupu (3) powerbanky. 

 Není možné používat nabíjecí výstup (nabíjení mobilních zařízení) a nabíjet 
powerbanku současně. 

• Konektor Micro USB zasuňte do Micro USB portu (4) na powerbance. 
• Konektor USB-A zapojte do USB portu v počítači nebo do jiného vhodného zdroje napájení 

USB (např. napájecí adaptér USB). Nabíjení začne automaticky, jakmile zdroj napájení USB 
dodá proud. LED Indikátor (2) bude blikat, což znamená, že se powerbanka nabíjí. Počet 
blikajících LED indikátorů označuje aktuální stav nabíjení. 

• Odpojte powerbanku od zdroje napájení, jakmile čtvrtý LED indikátor bliká. To označuje, že 
je powerbanka plně nabitá a připravená k použití. 

 Nabíjení powerbanky trvá několik hodin při maximálním vstupním proudu. Skutečná 
doba nabíjení závisí na stavu nabití a dostupném nabíjecím proudu. Liší se v 
závislosti na kapacitě powerbanky. Podrobnosti najdete v části „Technické údaje“. 

C) Nabíjení mobilního zařízení 

 Stisknutím ovládacího tlačítka (1) zkontrolujte stav nabití powerbanky. Pokud je 
úroveň nabití nedostatečná, nabijte powerbanku před nabitím mobilního zařízení. 

• Odpojte powerbanku od nabíjecího kabelu a vyjměte konektor Micro USB z powerbanky. 
• Konektor Micro USB zasuňte do Micro USB portu na vašem mobilním zařízení. 
• Konektor USB-A připojte k USB-A portu na powerbance. Podívejte se na technické údaje 

vašeho mobilního zařízení a výstupní výkon powerbanky. 
• Nabíjení se spustí automaticky. LED indikátory (2) se rozsvítí a signalizují zbývající kapacitu 

powerbanky (viz oddíl a) „Kontrola stavu nabití powerbanky“). 
• Sledujte proces nabíjení. Chcete-li proces nabíjení zastavit, stiskněte ovládací tlačítko (1) 

dvakrát rychle za sebou. LED indikátory (2) zhasnou. 

 
• Jedním stisknutím ovládacího tlačítka (1) se vrátíte k nabíjení. LED indikátory LED (2) se 

znovu rozsvítí. 
• Proces nabíjení můžete také zastavit odpojením Micro USB kabelu od jednoho nebo obou 

mobilních zařízení. 
• Chcete-li pokračovat v nabíjení, znovu připojte Micro USB kabel k powerbance. Nabíjení se 

automaticky obnoví a LED indikátory (2) se rozsvítí. 
• Powerbanka zastaví proces nabíjení, když je mobilní zařízení plně nabité. 
• Po dokončení nabíjení odpojte Micro USB kabel od powerbanky a mobilního zařízení. 

   Není možné nabíjet powerbanku, zatímco je používána k nabíjení mobilního zařízení. 

D) Ochrana přetížení, zkratování a nadměrného vybití 
• V případě přetížení (když nabíjecí proud přesáhne 3 A po dobu delší než 3 sekundy), 

powerbanka automaticky vypne odpovídající výstup. LED indikátory (2) budou blikat nebo 
úplně zhasnou. Odpojte připojené zařízení a proveďte reset nabíjením powerbanky. 

• V případě zkratu (nadměrném proudu) LED indikátory (2) zhasnou. Odpojte připojené 
zařízení a proveďte reset nabíjením powerbanky nebo stisknutím ovládacího tlačítka (1) 
pokračujte v nabíjení. 

• V případě nadměrného vybití budou LED indikátory (2) blikat jako alarm. Odpojte připojené 
zařízení a dobijte powerbanku, jinak nebudete moci nabíjet jiná zařízení. 

Údržba a čištění 
• Tato powerbanka nevyžaduje žádnou údržbu. Nikdy se nepokoušejte ji rozebírat. Dobíjecí 

akumulátor je zabudován do powerbanky a nelze jej vyměnit. 
• Před čištěním powerbanku vždy odpojte od napájení. 
• Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky s alkoholem nebo jiné chemické roztoky, 

protože by mohly poškodit kryt nebo způsobit poruchu powerbanky. 
• K čištění powerbanky použijte suchý hadřík, který nepouští vlákna. 

Technická data 
Položka č. AS671 
Vstupní napětí 5 V/1,5 A 
Výstupní napětí 5 V/2 A 
Zabudovaný dobíjecí akumulátor      Lithium polymer (LiPo) 3,7 V / 4 000 mAh 
Doba nabíjení Zhruba 5 h (plné nabití s maximálním vstupním proudem) 
Délka Micro USB kabelu 100 cm 
Materiál Plast 
Barva Černá 
Provozní/skladovací podmínky         + 8 až + 35 °C, <75 % relativní vlhkosti (bez kondenzace) 
Rozměry (DxŠxV) 96 x 66 x 13,5 mm 
Hmotnost 95 g ± 10 g 

Likvidace 
Elektronická zařízení jsou recyklovatelným odpadem a nesmějí být ukládána do 
domovního odpadu. Výrobek vždy zlikvidujte podle příslušných zákonných předpisů. 
Plníte tak své zákonné povinnosti a přispíváte k ochraně životního prostředí. 

Výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.  

SK – Návod na použitie 
Položka č. AS671 
Spôsob použitia 
Vážená zákazníčka, vážený zákazník 
PowerBank ONPOWER je prenosný zdroj energie navrhnutý špeciálne na dobíjanie batérií 
elektronických mobilných zariadení, ako napríklad mobilných telefónov, alebo na napájanie 
svetlovodov SUNFIBRE® vybavených USB-A konektorom. Powerbanka obsahuje zabudovaný 
dobíjací akumulátor, ktorý sa dá ľahko dobiť cez USB. 
Powerbanka je vybavená LED indikátormi stavu nabitia a je vybavená ochranou proti 
preťaženiu, skratom a nadmernému vybitiu. 
Powerbanka je určená iba na použitie v suchom prostredí. Za všetkých okolností ju chráňte pred 
vlhkosťou (napr. v kúpeľni). 
Z bezpečnostných dôvodov je zakázané powerbanku akokoľvek upravovať alebo do nej 
zasahovať. Používaním powerbanky na iné účely, než aké sú zmienené v tomto návode na 
použitie, môže dôjsť k jej poškodeniu. Okrem toho môže nesprávne použitie spôsobiť skrat, 
požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Pozorne si prečítajte návod a uložte ho na bezpečnom 
mieste. Ak budete produkt odovzdávať tretej osobe, odovzdajte s ním takisto aj tento návod 
na použitie. 
Powerbanka spĺňa zákonné národné a európske predpisy. Všetky názvy spoločností a produktov 
sú ochranné známky príslušných vlastníkov. Všetky práva vyhradené. 

Obsah balenia 
• PowerBank ONPOWER 
• MicroUSB kábel 
• Návod na použitie 

Vysvetlivky symbolov 
 

  

 
Bezpečnostné pokyny 

Pozorne si prečítajte prevádzkové a bezpečnostné pokyny. Ak nebudete 
dodržiavať bezpečnostné pokyny a informácie o správnej manipulácii v 
tomto návode na použitie, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za následky 
zranenia osôb alebo poškodenia majetku. V takých prípadoch dôjde k zrušeniu 
platnosti záruky. 
a) Všeobecné informácie 
• Powerbanka nie je hračka. Uchovávajte ju mimo dosahu detí a domácich 

maznáčikov. 
• Nenechávajte obalový materiál bezprizorne kdekoľvek ležať, pretože sa môže 

stať nebezpečnou hračkou pre deti. 
• Chráňte powerbanku pred extrémnymi teplotami, priamym slnečným žiarením, 

silnými otrasmi a nárazmi, vysokou vlhkosťou, horľavými plynmi, parou a 
rozpúšťadlami. 

• Nevystavujte powerbanku mechanickému namáhaniu. 
• Ak už nie je možné powerbanku bezpečne používať, prestaňte ju používať a 

zabráňte neoprávnenému použitiu. Bezpečnú prevádzku už nie je možné zaručiť, 
ak powerbanka: 
- je viditeľne poničená, 
- nefunguje správne, 
- bola skladovaná dlhší čas v zlých podmienkach alebo 
- bola vystavená akémukoľvek mechanickému namáhaniu počas prepravy. 

• S powerbankou vždy zaobchádzajte opatrne. Nárazy alebo pády aj z malej 
výšky ju môžu poškodiť. 

• Vždy dodržujte bezpečnostné a prevádzkové pokyny všetkých ostatných 
zariadení pripojených k powerbanke. 

• Ak si nie ste istí, ako powerbanku používať alebo pripojiť, poraďte sa s 
technikom. 

• Údržbu, úpravy a opravy musí vykonávať technik alebo špecializované servisné 
stredisko. 

• Ak máte otázky, ktoré neboli zodpovedané v tomto návode na použitie, kontaktuj- 
te našu technickú podporu alebo odborného technika. 

• Počas používania nikdy nenechávajte powerbanku bez dozoru. 
• Powerbanka sa počas používania zahrieva. Zaistite dostatočné vetranie. 

Nezakrývajte powerbanku! 
b) Elektrická bezpečnosť 
• Nikdy nepoužívajte powerbanku bezprostredne po tom, čo bola premiestnená 

z chladnej miestnosti do teplej. Vzniknutá kondenzácia vody ju môže poškodiť. 
Pred pripojením a uvedením do prevádzky nechajte powerbanku dosiahnuť 
izbovú teplotu. To môže trvať niekoľko hodín. 

• Nikdy nelejte tekutiny na elektronické zariadenia ani neumiestňujte predmety 
naplnené tekutinou do blízkosti powerbanky. Ak sa do vnútorného priestoru 
powerbanky dostanú kvapaliny alebo predmety, prestaňte ju používať a odneste 
ju do servisu. 

c) Dobíjací akumulátor 
• Dobíjací akumulátor je zabudovaný do powerbanky a nie je možné ho vymeniť. 
• Nikdy nepoškodzujte powerbanku. Poškodenie vonkajšieho obalu môže spôsobiť 

výbuch alebo požiar! 
• Nikdy neskratujte kontakty powerbanky. Nevhadzujte powerbanku do otvoreného 

ohňa. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo výbuchu! 
• Powerbanku nabíjajte pravidelne, aj keď ju nepoužívate. Pred dobíjaním nie 

je nutné ju vybíjať. 
• Pri nabíjaní nikdy nenechávajte powerbanku bez dozoru. 
• Pred nabíjaním položte powerbanku na povrch odolný proti teplu. Pri nabíjaní sa 

môže powerbanka zahriať. 
 

Popis produktu 
5) Ovládacie tlačidlo 
6) LED indikátory nabíjania 
7) USB-A port (výstup) 
8) MicroUSB port (vstup) 

Použitie 
 

Pred každým použitím skontrolujte stav nabitia powerbanky a uistite sa, že 
je plne nabitá. 

Uistite sa, že špecifikácie pripojenia vášho mobilného zariadenia zodpovedajú 
pripojeniu powerbanky (pozrite technické dáta). 
Vždy si prečítajte návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia. 
Neskratujte výstupy USB. MicroUSB kábel nie je určený na prenos dát. 

A) Kontrola stavu nabitia powerbanky 
Stlačte ovládacie tlačidlo (1), aby ste skontrolovali stav nabitia powerbanky. Ten sa zobrazí 
približne na 30 sekúnd rozsvietením LED indikátorov nasledujúcim spôsobom. 

 

B) Nabíjanie powerbanky 
Nabite powerbanku, ak stav nabitia klesne pod 25 % (svieti jeden LED indikátor). 

  Nabíjajte powerbanku pravidelne, aj keď ju používate len príležitostne alebo ak ju 
nepoužívate (približne každé 3 mesiace). To pomáha udržať jej optimálny výkon. Ak 
nebudete powerbanku pravidelne nabíjať, môže dôjsť k jej nadmernému vybitiu, čo 
môže spôsobiť trvalé poškodenie. 

Nabite powerbanku podľa nasledujúcich pokynov: 
• Odpojte všetky zariadenia od nabíjacieho výstupu (3) powerbanky. 

 Nie je možné používať nabíjací výstup (nabíjanie mobilných zariadení) a nabíjať 
powerbanku súčasne. 

• Konektor microUSB zasuňte do microUSB portu (4) na powerbanke. 
• Konektor USB-A zapojte do USB portu v počítači alebo do iného vhodného zdroja napájania 

USB (napr. napájací adaptér USB). Nabíjanie začne automaticky, hneď ako zdroj napájania 
USB dodá prúd. LED indikátor (2) bude blikať, čo znamená, že sa powerbanka nabíja. Počet 
blikajúcich LED indikátorov označuje aktuálny stav nabíjania. 

• Odpojte powerbanku od zdroja napájania, hneď ako štvrtý LED indikátor bliká. To označuje, 
že je powerbanka plne nabitá a pripravená na použitie. 

 Nabíjanie powerbanky trvá niekoľko hodín pri maximálnom vstupnom prúde. 
Skutočný čas nabíjania závisí od stavu nabitia a dostupného nabíjacieho prúdu. 
Líši sa v závislosti od kapacity powerbanky. Podrobnosti nájdete v časti „Technické 
údaje“. 

C) Nabíjanie mobilného zariadenia 

 Stlačením ovládacieho tlačidla (1) skontrolujte stav nabitia powerbanky. Ak je úroveň 
nabitia nedostatočná, nabite powerbanku pred nabitím mobilného zariadenia. 

• Odpojte powerbanku od nabíjacieho kábla a vyberte konektor microUSB z powerbanky. 
• Konektor microUSB zasuňte do microUSB portu na vašom mobilnom zariadení. 
• Konektor USB-A pripojte k USB-A portu na powerbanke. Pozrite sa na technické údaje 

vášho mobilného zariadenia a výstupný výkon powerbanky. 
• Nabíjanie sa spustí automaticky. LED indikátory (2) sa rozsvietia a signalizujú zostávajúcu 

kapacitu powerbanky (pozrite oddiel a) „Kontrola stavu nabitia powerbanky“). 
• Sledujte proces nabíjania. Ak chcete proces nabíjania zastaviť, stlačte ovládacie tlačidlo (1) 

dvakrát rýchlo za sebou. LED indikátory (2) zhasnú. 
• Jedným stlačením ovládacieho tlačidla (1) sa vrátite k nabíjaniu. LED indikátory LED (2) 

sa znovu rozsvietia. 
• Proces nabíjania môžete tiež zastaviť odpojením microUSB kábla od jedného alebo oboch 

mobilných zariadení. 
• Ak chcete pokračovať v nabíjaní, znovu pripojte microUSB kábel k powerbanke. Nabíjanie 

sa automaticky obnoví a LED indikátory (2) sa rozsvietia. 
• Powerbanka zastaví proces nabíjania, keď je mobilné zariadenie plne nabité. 
• Po dokončení nabíjania odpojte microUSB kábel od powerbanky a mobilného zariadenia. 

 Nie je možné nabíjať powerbanku, zatiaľ čo sa používa na nabíjanie mobilného 
zariadenia. 

D) Ochrana preťaženia, skratovania a nadmerného vybitia 
• V prípade preťaženia (keď nabíjací prúd presiahne 3 A na dlhšie než 3 sekundy), power- 

banka automaticky vypne zodpovedajúci výstup. LED indikátory (2) budú blikať alebo úplne 
zhasnú. Odpojte pripojené zariadenie a vykonajte reset nabíjaním powerbanky. 

• V prípade skratu (nadmernom prúde) LED indikátory (2) zhasnú. Odpojte pripojené 
zariadenie a vykonajte reset nabíjaním powerbanky alebo stlačením ovládacieho tlačidla 
(1) pokračujte v nabíjaní. 

• V prípade nadmerného vybitia budú LED indikátory (2) blikať ako alarm. Odpojte pripojené 
zariadenie a dobite powerbanku, inak nebudete môcť nabíjať iné zariadenia. 

Údržba a čistenie 
• Táto powerbanka nevyžaduje žiadnu údržbu. Nikdy sa nepokúšajte ju rozoberať. Dobíjací 

akumulátor je zabudovaný do powerbanky a nie je možné ho vymeniť. 
• Pred čistením powerbanku vždy odpojte od napájania. 
• Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky s alkoholom alebo iné chemické roztoky, 

pretože by mohli poškodiť kryt alebo spôsobiť poruchu powerbanky. 
• Na čistenie powerbanky použite suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna. 

Technické dáta 
Položka č. AS671 
Vstupné napätie 5 V/1,5 A 
Výstupné napätie 5 V/2 A 
Zabudovaný dobíjací akumulátor      Lítium-polymér (LiPo) 3,7 V / 4 000 mAh 
Čas nabíjania Zhruba 5 h (plné nabitie s maximálnym vstupným prúdom) 
Dĺžka microUSB kábla 100 cm 
Materiál Plast 
Farba Čierna 
Prevádzkové/skladovacie podmienky +8 až +35 °C, < 75 % relatívnej vlhkosti (bez 
kondenzácie) 
Rozmery (D × Š × V) 96 × 66 × 13,5 mm 
Hmotnosť 95 g ± 10 g 

Likvidácia 
Elektronické zariadenia sú recyklovateľným odpadom a nesmú sa ukladať do domového 
odpadu. Výrobok vždy zlikvidujte podľa príslušných zákonných predpisov. Plníte tak 
svoje zákonné povinnosti a prispievate k ochrane životného prostredia. 

 
Výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. 

EN – Operating instructions 
Item no. AS671 
Intended use 
The PowerBank ONPOWER is a portable charger that is designed to charge batteries in mobile 
devices such as smartphones or SUNFIBRE® lightguides with USB-A connector. Power bank 
contains a built-in rechargeable storage battery which can be charged via USB. 
The power bank features LED charging level indicator, and it is protected against overload, short 
circuits and over discharge. 
The power bank is intended only for use in dry environments. Contact with moisture (e.g., in 
bathrooms) must be avoided under all circumstances. 
For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this power bank. Using 
the power bank for purposes other than those described in these operating instructions may 
damage it. In addition, improper use can cause hazards such as a short circuit, fire, or electric 
shock. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Only make this product 
available to third parties together with these operating instructions. 
The power bank complies with statutory national and European regulations. All company and 
product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved. 

Package contents 
• PowerBank ONPOWER 
• Micro USB cable 
• Operating instructions 

Explanation of symbols 
 

This symbol with the lightning in a triangle indicates that there is a risk to your health´ 
e.g., due to an electric shock. 

The symbol with an exclamation mark in a triangle is used to highlight important 
information in these operating instructions. Always read this information carefully. 
The arrow symbol indicates special information and advice on how to use the 
product. 

 
Safety instructions 

Read the operating instructions and safety information carefully. If you do 
not follow the safety information and information on proper handling in 
these operating instructions, we will assume no liability for any resulting 
personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/ 
guarantee. 
a) General information 
• The power bank is not a toy. Keep it out of reach of children and pets. 
• Do not leave packaging material lying around carelessly, as it may become a 

dangerous toy for children. 
• Protect the power bank from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, 

high humidity, moisture, flammable gases, vapours, and solvents. 
• Do not place the power bank under any mechanical stress. 
• If it is no longer possible to operate the power bank safely, stop using it and 

prevent unauthorised use. Safe operation can no longer be guaranteed if the 
power bank: 
- is visibly damaged, 
- is no longer working properly, 
- has been stored for extended periods in poor ambient conditions, or 
- has been subjected to any serious transport-related stress. 

• Always handle the power bank carefully. Jolts, impacts, or a fall even from a low 
height may damage it. 

• Always observe the safety and operating instructions of any other devices which 
are connected to the power bank. 

• Consult a technician if you are not sure how to use or connect the power bank. 
• Maintenance, modifications, and repairs must be done by a technician or a 

specialist repair centre. 
• If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, 

contact our technical support service or other technical personnel. 
• Never leave the power bank unattended during use. 
• The power bank warms up during use. Ensure that there is sufficient ventilation. 

Do not cover the power bank! 
b) Electric safety 
• Never use the power bank immediately after it has been brought from a cold 

room into a warm one. The condensation generated may destroy it. Allow the 
power bank to reach room temperature before connecting it and putting in to use. 
This may take several hours. 

• Never pour liquids over electrical devices or place objects filled with liquid next 
to the power bank. If liquids or objects do get into the interior of the power bank, 
discontinue use, and take it to a repair centre. 

c) Rechargeable storage battery 
• The rechargeable storage battery is built into the power bank and cannot be 

replaced. 
• Never damage the power bank. Damaging the power bank casing may cause 

and explosion or a fire! 

Symbol s bleskom v trojuholníku znázorňuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom. 

Symbol s výkričníkom v trojuholníku je použitý v prípadoch, keď informácie takto 
označené sú veľmi dôležité a mali by sa starostlivo zaznamenať. 

Symbol šípky znamená špeciálne informácie a rady, ako produkt používať. 
 

Symbol s bleskem v trojúhelníku znázorňuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

Symbol s vykřičníkem v trojúhelníku je použitý v případech, že informace takto 
označené, jsou velice důležité a měly by být pečlivě zaznamenány. 

Symbol šipky značí speciální informace a rady, jak produkt používat. 
 

Jedna LED svítí: Zbývající kapacita = Až 25 % 
Dvě LED svítí: Zbývající kapacita = Až 50 % 
Tři LED svítí: Zbývající kapacita = Až 75 % 
Čtyři LED svítí: Zbývající kapacita = Až 100 % 

 

Jedna LED svieti: Zostávajúca kapacita = Až 25 % 
Dve LED svietia: Zostávajúca kapacita = Až 50 % 
Tri LED svietia: Zostávajúca kapacita = Až 75 % 
Štyri LED svietia: Zostávajúca kapacita = Až 100 % 
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CZ – Návod k použití 
Položka č. AS671 
Způsob použití 
Vážená zákaznice, Vážený zákazníku 
PowerBank ONPOWER je přenosný zdroj energie navržený speciálně pro dobíjení baterií 
elektronických mobilních zařízení, jako například mobilních telefonů, nebo pro napájení 
světlovodů SUNFIBRE® vybavených USB-A konektorem. Powerbanka obsahuje zabudovaný 
dobíjecí akumulátor, který se dá snadno dobít přes USB. 
Powerbanka je vybavena LED indikátory stavu nabití a je vybavena ochranou proti přetížení, 
zkratem a nadměrném vybití. 
Powerbanka je určena pouze k použití v suchém prostředí. Za všech okolností ji chraňte před 
vlhkostí (např. v koupelně). 
Z bezpečnostních důvodů je zakázáno powerbanku jakkoliv upravovat nebo do ní zasahovat. 
Používáním powerbanky k jiným účelům, než jaké jsou zmíněny v tomto návodu k použití, může 
dojít k jejímu poškození. Kromě toho může nesprávné použití způsobit zkrat, požár nebo úraz 
elektrickým proudem. Pečlivě si přečtěte návod a uložte jej na bezpečném místě. Pokud budete 
produkt předávat třetí osobě, předejte s ním rovněž i tento návod k použití. 
Powerbanka splňuje zákonné národní a evropské předpisy. Všechny názvy společností a 
produktů jsou ochranné známky příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena. 

Obsah balení 
• PowerBank ONPOWER 
• Micro USB kabel 
• Návod k použití 

Vysvětlivky symbolů 
 

  
 

Bezpečnostní pokyny 
Pečlivě si přečtěte provozní a bezpečnostní pokyny. Pokud nebudete dodržovat 
bezpečnostní pokyny a informace o správné manipulaci v tomto návodu k 
použití, nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky zranění osob nebo 
poškození majetku. V takových případech dojde ke zrušení platnosti záruky. 
a) Obecné informace 
• Powerbanka není hračka. Uchovávejte ji mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. 
• Nenechávejte obalový materiál bezprizorně kdekoliv ležet, protože se může stát 

nebezpečnou hračkou pro děti. 
• Chraňte powerbanku před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, 

silnými otřesy a nárazy, vysokou vlhkostí, hořlavými plyny, párou a rozpouštědly. 
• Nevystavujte powerbanku mechanickému namáhání. 
• Pokud již není možné powerbanku bezpečně používat, přestaňte ji používat 

a zabraňte neoprávněnému použití. Bezpečný provoz již nelze zaručit, pokud 
powerbanka: 
- je viditelně poničená, 
- nefunguje správně, 
- byla skladována delší dobu ve špatných podmínkách nebo 
- byla vystavena jakémukoli mechanickému namáhání během přepravy. 

• S powerbankou vždy zacházejte opatrně. Nárazy nebo pády i z malé výšky ji 
mohou poškodit. 

• Vždy dodržujte bezpečnostní a provozní pokyny všech ostatních zařízení 
připojených k powerbance. 

• Pokud si nejste jisti, jak powerbanku používat nebo připojit, poraďte se s 
technikem. 

• Údržbu, úpravy a opravy musí provádět technik nebo specializované servisní 
středisko. 

 
• Máte-li dotazy, které nebyly zodpovězeny v tomto návodu k použití, kontaktujte 

naši technickou podporu nebo odborného technika. 
• Během používání nikdy nenechávejte powerbanku bez dozoru. 
• Powerbanka se během používání zahřívá. Zajistěte dostatečné větrání. 

Nezakrývejte powerbanku! 
b) Elektrická bezpečnost 
• Nikdy nepoužívejte powerbanku bezprostředně poté, co byla přemístěna z 

chladné místnosti do teplé. Vzniklá kondenzace vody ji může poškodit. Před 
připojením a uvedením do provozu nechte powerbanku dosáhnout pokojové 
teploty. To může trvat několik hodin. 

• Nikdy nelijte tekutiny na elektronická zařízení ani neumísťujte předměty naplněné 
tekutinou do blízkosti powerbanky. Pokud se do vnitřního prostoru powerbanky 
dostanou kapaliny nebo předměty, přestaňte ji používat a odneste ji do servisu. 

c) Dobíjecí akumulátor 
• Dobíjecí akumulátor je zabudován do powerbanky a nelze jej vyměnit. 
• Nikdy nepoškozujte powerbanku. Poškození vnějšího obalu může způsobit 

výbuch nebo požár! 
• Nikdy nezkratujte kontakty powerbanky. Nevhazujte powerbanku do otevřeného 

ohně. Mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu! 
• Powerbanku nabíjejte pravidelně, i když ji nepoužíváte. Před dobíjením není 

nutné ji vybíjet. 
• Při nabíjení nikdy nenechávejte powerbanku bez dozoru. 
• Před nabíjením položte powerbanku na povrch odolný vůči teplu. Při nabíjení se 

může powerbanka zahřát. 

 
Popis produktu 
1) Ovládací tlačítko 
2) LED indikátory nabíjení 
3) USB-A port (výstup) 
4) Micro USB port (vstup) 

Použití 
 

Před každým použitím zkontrolujte stav nabití powerbanky a ujistěte se, že 
je plně nabitá. 

Ujistěte se, že specifikace připojení Vašeho mobilního zařízení odpovídají 
připojení powerbanky (viz technická data). 
Vždy si přečtěte návod k obsluze Vašeho mobilního zařízení. 
Nezkratujte výstupy USB. Micro USB kabel není určen k přenosu dat. 

A) Kontrola stavu nabití powerbanky 
Stiskněte ovládací tlačítko (1), abyste zkontrolovali stav nabití powerbanky. Ten se zobrazí 
přibližně na 30 sekund rozsvícením LED indikátorů následujícím způsobem. 

 

B) Nabíjení powerbanky 
Nabijte powerbanku, pokud stav nabití klesne pod 25 % (svítí jeden LED indikátor). 

 Nabíjejte powerbanku pravidelně, i když ji používáte jen příležitostně nebo pokud 
ji nepoužíváte (přibližně každé 3 měsíce). To pomáhá udržet její optimální výkon. 
Pokud nebudete powerbanku pravidelně nabíjet, může dojít k jejímu nadměrnému 
vybití, což může způsobit trvalé poškození. 

Nabijte powerbanku podle následujících pokynů: 
• Odpojte všechna zařízení od nabíjecího výstupu (3) powerbanky. 

 Není možné používat nabíjecí výstup (nabíjení mobilních zařízení) a nabíjet 
powerbanku současně. 

• Konektor Micro USB zasuňte do Micro USB portu (4) na powerbance. 
• Konektor USB-A zapojte do USB portu v počítači nebo do jiného vhodného zdroje napájení 

USB (např. napájecí adaptér USB). Nabíjení začne automaticky, jakmile zdroj napájení USB 
dodá proud. LED Indikátor (2) bude blikat, což znamená, že se powerbanka nabíjí. Počet 
blikajících LED indikátorů označuje aktuální stav nabíjení. 

• Odpojte powerbanku od zdroje napájení, jakmile čtvrtý LED indikátor bliká. To označuje, že 
je powerbanka plně nabitá a připravená k použití. 

 Nabíjení powerbanky trvá několik hodin při maximálním vstupním proudu. Skutečná 
doba nabíjení závisí na stavu nabití a dostupném nabíjecím proudu. Liší se v 
závislosti na kapacitě powerbanky. Podrobnosti najdete v části „Technické údaje“. 

C) Nabíjení mobilního zařízení 

 Stisknutím ovládacího tlačítka (1) zkontrolujte stav nabití powerbanky. Pokud je 
úroveň nabití nedostatečná, nabijte powerbanku před nabitím mobilního zařízení. 

• Odpojte powerbanku od nabíjecího kabelu a vyjměte konektor Micro USB z powerbanky. 
• Konektor Micro USB zasuňte do Micro USB portu na vašem mobilním zařízení. 
• Konektor USB-A připojte k USB-A portu na powerbance. Podívejte se na technické údaje 

vašeho mobilního zařízení a výstupní výkon powerbanky. 
• Nabíjení se spustí automaticky. LED indikátory (2) se rozsvítí a signalizují zbývající kapacitu 

powerbanky (viz oddíl a) „Kontrola stavu nabití powerbanky“). 
• Sledujte proces nabíjení. Chcete-li proces nabíjení zastavit, stiskněte ovládací tlačítko (1) 

dvakrát rychle za sebou. LED indikátory (2) zhasnou. 

 
• Jedním stisknutím ovládacího tlačítka (1) se vrátíte k nabíjení. LED indikátory LED (2) se 

znovu rozsvítí. 
• Proces nabíjení můžete také zastavit odpojením Micro USB kabelu od jednoho nebo obou 

mobilních zařízení. 
• Chcete-li pokračovat v nabíjení, znovu připojte Micro USB kabel k powerbance. Nabíjení se 

automaticky obnoví a LED indikátory (2) se rozsvítí. 
• Powerbanka zastaví proces nabíjení, když je mobilní zařízení plně nabité. 
• Po dokončení nabíjení odpojte Micro USB kabel od powerbanky a mobilního zařízení. 

   Není možné nabíjet powerbanku, zatímco je používána k nabíjení mobilního zařízení. 

D) Ochrana přetížení, zkratování a nadměrného vybití 
• V případě přetížení (když nabíjecí proud přesáhne 3 A po dobu delší než 3 sekundy), 

powerbanka automaticky vypne odpovídající výstup. LED indikátory (2) budou blikat nebo 
úplně zhasnou. Odpojte připojené zařízení a proveďte reset nabíjením powerbanky. 

• V případě zkratu (nadměrném proudu) LED indikátory (2) zhasnou. Odpojte připojené 
zařízení a proveďte reset nabíjením powerbanky nebo stisknutím ovládacího tlačítka (1) 
pokračujte v nabíjení. 

• V případě nadměrného vybití budou LED indikátory (2) blikat jako alarm. Odpojte připojené 
zařízení a dobijte powerbanku, jinak nebudete moci nabíjet jiná zařízení. 

Údržba a čištění 
• Tato powerbanka nevyžaduje žádnou údržbu. Nikdy se nepokoušejte ji rozebírat. Dobíjecí 

akumulátor je zabudován do powerbanky a nelze jej vyměnit. 
• Před čištěním powerbanku vždy odpojte od napájení. 
• Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky s alkoholem nebo jiné chemické roztoky, 

protože by mohly poškodit kryt nebo způsobit poruchu powerbanky. 
• K čištění powerbanky použijte suchý hadřík, který nepouští vlákna. 

Technická data 
Položka č. AS671 
Vstupní napětí 5 V/1,5 A 
Výstupní napětí 5 V/2 A 
Zabudovaný dobíjecí akumulátor      Lithium polymer (LiPo) 3,7 V / 4 000 mAh 
Doba nabíjení Zhruba 5 h (plné nabití s maximálním vstupním proudem) 
Délka Micro USB kabelu 100 cm 
Materiál Plast 
Barva Černá 
Provozní/skladovací podmínky         + 8 až + 35 °C, <75 % relativní vlhkosti (bez kondenzace) 
Rozměry (DxŠxV) 96 x 66 x 13,5 mm 
Hmotnost 95 g ± 10 g 

Likvidace 
Elektronická zařízení jsou recyklovatelným odpadem a nesmějí být ukládána do 
domovního odpadu. Výrobek vždy zlikvidujte podle příslušných zákonných předpisů. 
Plníte tak své zákonné povinnosti a přispíváte k ochraně životního prostředí. 

Výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.  

SK – Návod na použitie 
Položka č. AS671 
Spôsob použitia 
Vážená zákazníčka, vážený zákazník 
PowerBank ONPOWER je prenosný zdroj energie navrhnutý špeciálne na dobíjanie batérií 
elektronických mobilných zariadení, ako napríklad mobilných telefónov, alebo na napájanie 
svetlovodov SUNFIBRE® vybavených USB-A konektorom. Powerbanka obsahuje zabudovaný 
dobíjací akumulátor, ktorý sa dá ľahko dobiť cez USB. 
Powerbanka je vybavená LED indikátormi stavu nabitia a je vybavená ochranou proti 
preťaženiu, skratom a nadmernému vybitiu. 
Powerbanka je určená iba na použitie v suchom prostredí. Za všetkých okolností ju chráňte pred 
vlhkosťou (napr. v kúpeľni). 
Z bezpečnostných dôvodov je zakázané powerbanku akokoľvek upravovať alebo do nej 
zasahovať. Používaním powerbanky na iné účely, než aké sú zmienené v tomto návode na 
použitie, môže dôjsť k jej poškodeniu. Okrem toho môže nesprávne použitie spôsobiť skrat, 
požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Pozorne si prečítajte návod a uložte ho na bezpečnom 
mieste. Ak budete produkt odovzdávať tretej osobe, odovzdajte s ním takisto aj tento návod 
na použitie. 
Powerbanka spĺňa zákonné národné a európske predpisy. Všetky názvy spoločností a produktov 
sú ochranné známky príslušných vlastníkov. Všetky práva vyhradené. 

Obsah balenia 
• PowerBank ONPOWER 
• MicroUSB kábel 
• Návod na použitie 

Vysvetlivky symbolov 
 

  

 
Bezpečnostné pokyny 

Pozorne si prečítajte prevádzkové a bezpečnostné pokyny. Ak nebudete 
dodržiavať bezpečnostné pokyny a informácie o správnej manipulácii v 
tomto návode na použitie, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za následky 
zranenia osôb alebo poškodenia majetku. V takých prípadoch dôjde k zrušeniu 
platnosti záruky. 
a) Všeobecné informácie 
• Powerbanka nie je hračka. Uchovávajte ju mimo dosahu detí a domácich 

maznáčikov. 
• Nenechávajte obalový materiál bezprizorne kdekoľvek ležať, pretože sa môže 

stať nebezpečnou hračkou pre deti. 
• Chráňte powerbanku pred extrémnymi teplotami, priamym slnečným žiarením, 

silnými otrasmi a nárazmi, vysokou vlhkosťou, horľavými plynmi, parou a 
rozpúšťadlami. 

• Nevystavujte powerbanku mechanickému namáhaniu. 
• Ak už nie je možné powerbanku bezpečne používať, prestaňte ju používať a 

zabráňte neoprávnenému použitiu. Bezpečnú prevádzku už nie je možné zaručiť, 
ak powerbanka: 
- je viditeľne poničená, 
- nefunguje správne, 
- bola skladovaná dlhší čas v zlých podmienkach alebo 
- bola vystavená akémukoľvek mechanickému namáhaniu počas prepravy. 

• S powerbankou vždy zaobchádzajte opatrne. Nárazy alebo pády aj z malej 
výšky ju môžu poškodiť. 

• Vždy dodržujte bezpečnostné a prevádzkové pokyny všetkých ostatných 
zariadení pripojených k powerbanke. 

• Ak si nie ste istí, ako powerbanku používať alebo pripojiť, poraďte sa s 
technikom. 

• Údržbu, úpravy a opravy musí vykonávať technik alebo špecializované servisné 
stredisko. 

• Ak máte otázky, ktoré neboli zodpovedané v tomto návode na použitie, kontaktuj- 
te našu technickú podporu alebo odborného technika. 

• Počas používania nikdy nenechávajte powerbanku bez dozoru. 
• Powerbanka sa počas používania zahrieva. Zaistite dostatočné vetranie. 

Nezakrývajte powerbanku! 
b) Elektrická bezpečnosť 
• Nikdy nepoužívajte powerbanku bezprostredne po tom, čo bola premiestnená 

z chladnej miestnosti do teplej. Vzniknutá kondenzácia vody ju môže poškodiť. 
Pred pripojením a uvedením do prevádzky nechajte powerbanku dosiahnuť 
izbovú teplotu. To môže trvať niekoľko hodín. 

• Nikdy nelejte tekutiny na elektronické zariadenia ani neumiestňujte predmety 
naplnené tekutinou do blízkosti powerbanky. Ak sa do vnútorného priestoru 
powerbanky dostanú kvapaliny alebo predmety, prestaňte ju používať a odneste 
ju do servisu. 

c) Dobíjací akumulátor 
• Dobíjací akumulátor je zabudovaný do powerbanky a nie je možné ho vymeniť. 
• Nikdy nepoškodzujte powerbanku. Poškodenie vonkajšieho obalu môže spôsobiť 

výbuch alebo požiar! 
• Nikdy neskratujte kontakty powerbanky. Nevhadzujte powerbanku do otvoreného 

ohňa. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo výbuchu! 
• Powerbanku nabíjajte pravidelne, aj keď ju nepoužívate. Pred dobíjaním nie 

je nutné ju vybíjať. 
• Pri nabíjaní nikdy nenechávajte powerbanku bez dozoru. 
• Pred nabíjaním položte powerbanku na povrch odolný proti teplu. Pri nabíjaní sa 

môže powerbanka zahriať. 
 

Popis produktu 
5) Ovládacie tlačidlo 
6) LED indikátory nabíjania 
7) USB-A port (výstup) 
8) MicroUSB port (vstup) 

Použitie 
 

Pred každým použitím skontrolujte stav nabitia powerbanky a uistite sa, že 
je plne nabitá. 

Uistite sa, že špecifikácie pripojenia vášho mobilného zariadenia zodpovedajú 
pripojeniu powerbanky (pozrite technické dáta). 
Vždy si prečítajte návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia. 
Neskratujte výstupy USB. MicroUSB kábel nie je určený na prenos dát. 

A) Kontrola stavu nabitia powerbanky 
Stlačte ovládacie tlačidlo (1), aby ste skontrolovali stav nabitia powerbanky. Ten sa zobrazí 
približne na 30 sekúnd rozsvietením LED indikátorov nasledujúcim spôsobom. 

 

B) Nabíjanie powerbanky 
Nabite powerbanku, ak stav nabitia klesne pod 25 % (svieti jeden LED indikátor). 

  Nabíjajte powerbanku pravidelne, aj keď ju používate len príležitostne alebo ak ju 
nepoužívate (približne každé 3 mesiace). To pomáha udržať jej optimálny výkon. Ak 
nebudete powerbanku pravidelne nabíjať, môže dôjsť k jej nadmernému vybitiu, čo 
môže spôsobiť trvalé poškodenie. 

Nabite powerbanku podľa nasledujúcich pokynov: 
• Odpojte všetky zariadenia od nabíjacieho výstupu (3) powerbanky. 

 Nie je možné používať nabíjací výstup (nabíjanie mobilných zariadení) a nabíjať 
powerbanku súčasne. 

• Konektor microUSB zasuňte do microUSB portu (4) na powerbanke. 
• Konektor USB-A zapojte do USB portu v počítači alebo do iného vhodného zdroja napájania 

USB (napr. napájací adaptér USB). Nabíjanie začne automaticky, hneď ako zdroj napájania 
USB dodá prúd. LED indikátor (2) bude blikať, čo znamená, že sa powerbanka nabíja. Počet 
blikajúcich LED indikátorov označuje aktuálny stav nabíjania. 

• Odpojte powerbanku od zdroja napájania, hneď ako štvrtý LED indikátor bliká. To označuje, 
že je powerbanka plne nabitá a pripravená na použitie. 

 Nabíjanie powerbanky trvá niekoľko hodín pri maximálnom vstupnom prúde. 
Skutočný čas nabíjania závisí od stavu nabitia a dostupného nabíjacieho prúdu. 
Líši sa v závislosti od kapacity powerbanky. Podrobnosti nájdete v časti „Technické 
údaje“. 

C) Nabíjanie mobilného zariadenia 

 Stlačením ovládacieho tlačidla (1) skontrolujte stav nabitia powerbanky. Ak je úroveň 
nabitia nedostatočná, nabite powerbanku pred nabitím mobilného zariadenia. 

• Odpojte powerbanku od nabíjacieho kábla a vyberte konektor microUSB z powerbanky. 
• Konektor microUSB zasuňte do microUSB portu na vašom mobilnom zariadení. 
• Konektor USB-A pripojte k USB-A portu na powerbanke. Pozrite sa na technické údaje 

vášho mobilného zariadenia a výstupný výkon powerbanky. 
• Nabíjanie sa spustí automaticky. LED indikátory (2) sa rozsvietia a signalizujú zostávajúcu 

kapacitu powerbanky (pozrite oddiel a) „Kontrola stavu nabitia powerbanky“). 
• Sledujte proces nabíjania. Ak chcete proces nabíjania zastaviť, stlačte ovládacie tlačidlo (1) 

dvakrát rýchlo za sebou. LED indikátory (2) zhasnú. 
• Jedným stlačením ovládacieho tlačidla (1) sa vrátite k nabíjaniu. LED indikátory LED (2) 

sa znovu rozsvietia. 
• Proces nabíjania môžete tiež zastaviť odpojením microUSB kábla od jedného alebo oboch 

mobilných zariadení. 
• Ak chcete pokračovať v nabíjaní, znovu pripojte microUSB kábel k powerbanke. Nabíjanie 

sa automaticky obnoví a LED indikátory (2) sa rozsvietia. 
• Powerbanka zastaví proces nabíjania, keď je mobilné zariadenie plne nabité. 
• Po dokončení nabíjania odpojte microUSB kábel od powerbanky a mobilného zariadenia. 

 Nie je možné nabíjať powerbanku, zatiaľ čo sa používa na nabíjanie mobilného 
zariadenia. 

D) Ochrana preťaženia, skratovania a nadmerného vybitia 
• V prípade preťaženia (keď nabíjací prúd presiahne 3 A na dlhšie než 3 sekundy), power- 

banka automaticky vypne zodpovedajúci výstup. LED indikátory (2) budú blikať alebo úplne 
zhasnú. Odpojte pripojené zariadenie a vykonajte reset nabíjaním powerbanky. 

• V prípade skratu (nadmernom prúde) LED indikátory (2) zhasnú. Odpojte pripojené 
zariadenie a vykonajte reset nabíjaním powerbanky alebo stlačením ovládacieho tlačidla 
(1) pokračujte v nabíjaní. 

• V prípade nadmerného vybitia budú LED indikátory (2) blikať ako alarm. Odpojte pripojené 
zariadenie a dobite powerbanku, inak nebudete môcť nabíjať iné zariadenia. 

Údržba a čistenie 
• Táto powerbanka nevyžaduje žiadnu údržbu. Nikdy sa nepokúšajte ju rozoberať. Dobíjací 

akumulátor je zabudovaný do powerbanky a nie je možné ho vymeniť. 
• Pred čistením powerbanku vždy odpojte od napájania. 
• Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky s alkoholom alebo iné chemické roztoky, 

pretože by mohli poškodiť kryt alebo spôsobiť poruchu powerbanky. 
• Na čistenie powerbanky použite suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna. 

Technické dáta 
Položka č. AS671 
Vstupné napätie 5 V/1,5 A 
Výstupné napätie 5 V/2 A 
Zabudovaný dobíjací akumulátor      Lítium-polymér (LiPo) 3,7 V / 4 000 mAh 
Čas nabíjania Zhruba 5 h (plné nabitie s maximálnym vstupným prúdom) 
Dĺžka microUSB kábla 100 cm 
Materiál Plast 
Farba Čierna 
Prevádzkové/skladovacie podmienky +8 až +35 °C, < 75 % relatívnej vlhkosti (bez 
kondenzácie) 
Rozmery (D × Š × V) 96 × 66 × 13,5 mm 
Hmotnosť 95 g ± 10 g 

Likvidácia 
Elektronické zariadenia sú recyklovateľným odpadom a nesmú sa ukladať do domového 
odpadu. Výrobok vždy zlikvidujte podľa príslušných zákonných predpisov. Plníte tak 
svoje zákonné povinnosti a prispievate k ochrane životného prostredia. 

 
Výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. 

EN – Operating instructions 
Item no. AS671 
Intended use 
The PowerBank ONPOWER is a portable charger that is designed to charge batteries in mobile 
devices such as smartphones or SUNFIBRE® lightguides with USB-A connector. Power bank 
contains a built-in rechargeable storage battery which can be charged via USB. 
The power bank features LED charging level indicator, and it is protected against overload, short 
circuits and over discharge. 
The power bank is intended only for use in dry environments. Contact with moisture (e.g., in 
bathrooms) must be avoided under all circumstances. 
For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this power bank. Using 
the power bank for purposes other than those described in these operating instructions may 
damage it. In addition, improper use can cause hazards such as a short circuit, fire, or electric 
shock. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Only make this product 
available to third parties together with these operating instructions. 
The power bank complies with statutory national and European regulations. All company and 
product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved. 

Package contents 
• PowerBank ONPOWER 
• Micro USB cable 
• Operating instructions 

Explanation of symbols 
 

This symbol with the lightning in a triangle indicates that there is a risk to your health´ 
e.g., due to an electric shock. 

The symbol with an exclamation mark in a triangle is used to highlight important 
information in these operating instructions. Always read this information carefully. 
The arrow symbol indicates special information and advice on how to use the 
product. 

 
Safety instructions 

Read the operating instructions and safety information carefully. If you do 
not follow the safety information and information on proper handling in 
these operating instructions, we will assume no liability for any resulting 
personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/ 
guarantee. 
a) General information 
• The power bank is not a toy. Keep it out of reach of children and pets. 
• Do not leave packaging material lying around carelessly, as it may become a 

dangerous toy for children. 
• Protect the power bank from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, 

high humidity, moisture, flammable gases, vapours, and solvents. 
• Do not place the power bank under any mechanical stress. 
• If it is no longer possible to operate the power bank safely, stop using it and 

prevent unauthorised use. Safe operation can no longer be guaranteed if the 
power bank: 
- is visibly damaged, 
- is no longer working properly, 
- has been stored for extended periods in poor ambient conditions, or 
- has been subjected to any serious transport-related stress. 

• Always handle the power bank carefully. Jolts, impacts, or a fall even from a low 
height may damage it. 

• Always observe the safety and operating instructions of any other devices which 
are connected to the power bank. 

• Consult a technician if you are not sure how to use or connect the power bank. 
• Maintenance, modifications, and repairs must be done by a technician or a 

specialist repair centre. 
• If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, 

contact our technical support service or other technical personnel. 
• Never leave the power bank unattended during use. 
• The power bank warms up during use. Ensure that there is sufficient ventilation. 

Do not cover the power bank! 
b) Electric safety 
• Never use the power bank immediately after it has been brought from a cold 

room into a warm one. The condensation generated may destroy it. Allow the 
power bank to reach room temperature before connecting it and putting in to use. 
This may take several hours. 

• Never pour liquids over electrical devices or place objects filled with liquid next 
to the power bank. If liquids or objects do get into the interior of the power bank, 
discontinue use, and take it to a repair centre. 

c) Rechargeable storage battery 
• The rechargeable storage battery is built into the power bank and cannot be 

replaced. 
• Never damage the power bank. Damaging the power bank casing may cause 

and explosion or a fire! 

Symbol s bleskom v trojuholníku znázorňuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom. 

Symbol s výkričníkom v trojuholníku je použitý v prípadoch, keď informácie takto 
označené sú veľmi dôležité a mali by sa starostlivo zaznamenať. 

Symbol šípky znamená špeciálne informácie a rady, ako produkt používať. 
 

Symbol s bleskem v trojúhelníku znázorňuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

Symbol s vykřičníkem v trojúhelníku je použitý v případech, že informace takto 
označené, jsou velice důležité a měly by být pečlivě zaznamenány. 

Symbol šipky značí speciální informace a rady, jak produkt používat. 
 


