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.
•
•
•
•

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)
2)
3)
4)

Function button
LED charging indicators
USB-A port (output)
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.
•DoNever
short-circuit the contacts
of the The
power
bank.
Do cable
not throw
thedesigned
power bank
not short-circuit
USB outputs.
Micro
USB
is not
open flames.
This may cause a fire or explosion!
forinto
transferring
data.
• Charge the power bank regularly, even when you are not using it. You do not
A) Checking the
status
of the power bank
needcharging
discharge
it be recharging.
Press the function
checkbank
the charging
status
of itthe
power bank. The charging
• Neverbutton
leave(1)
thetopower
unattended
when
is charging.
status is shown
for
approximately
30
seconds
on the LED
charging
indicators
(2) The
as follows.
• Place the power bank on
a heat-resistant
surface
before
charging.
power

bankLED
mayisbecome
warm when
it is charging.
One
on: Remaining
capacity
= Up to 25%
Two LEDs are on: Remaining capacity = Up to 50%
Three LEDs are on: Remaining capacity = Up to 75%
Product overview
Four LEDs are on: Remaining capacity = Up to 100%
1) Function button
2)
LED
charging
B) Charging theindicators
power bank
3)
USB-A
(output)
Charge
theport
power
bank when the charging level drops below 25% (only one LED indicator is on).
4) Micro USB port (input)
Charge the power bank regularly, even if you only use it occasionally, or when
Operationyou 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
Before
each
use, check
the permanent
power bankdamage.
charging level and ensure that it is
discharge
it which
can cause
fully charged.
Follow the steps to charge the power bank:
Ensure
that thefrom
connection
specifications
ofthe
your
mobile
device comply with
• Disconnect
all devices
the charging
output (3) on
power
bank.
the connection data of the power bank (see technical data).
Always
read thetooperating
instructions
your
mobile
device.
It is not possible
use the charging
outputof(to
charge
mobile
devices) and to charge
Do
short-circuit
USB
outputs. The Micro USB cable is not designed
the not
power
bank at thethe
same
time.
for transferring data.
• Insert the Micro USB connector into the Micro USB port (4) on the power bank.
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Technical data

It is not possible to charge the power bank whilst using it to charge a mobile device.
Item no. AS671
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Care and cleaning
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This power bank does not require any maintenance. Never attempt to dismantle it. The
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• Use a dry, lint-free cloth to clean the power bank.
The product complies with the requirements of the EU directives that apply to it.

Technical data

Item no. AS671
UK Conformity Assessed
Input voltage
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Charging time
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Artikel Nr. AS671
current)
Micro USB cable length
100cm
Verwendung
Housing materiál
Plastic
Liebe Kundin, Lieber Kunde
Colour
Black
Die PowerBank ONPOWER
die speziell
zum Aufladen
Operating/storage
conditions ist eine tragbare Stromquelle,
+ 8 to + 35°C,
<75% relative
humidityder
(non-conAkkus von elektronischen Mobilgeräten wie Mobiltelefonen
densing) sowie zur Versorgung von
SUNFIBRE®
Glasfasern
mit
USB-A-Anschluss
entwickelt
wurde.
Die
Powerbank
enthält
Dimensions (LxWxH)
96 x 66 x 13,5 mm
einen eingebauten Akku, der einfach über USB aufgeladen
Weight
95 g ± 10gwerden kann.
Die Powerbank ist mit LED-Anzeigen ausgestattet, die über den Ladestand informieren, sowie
mit einem Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und Tiefentladung.
Disposal
Die Powerbank ist nur für den Gebrauch in trockener Umgebung bestimmt. Sie sollte unter allen
Umständen
vor Feuchtigkeit
geschützt
(z.B.
Electronic
devices
are recyclable
waste werden
and must
notimbeBadezimmer).
placed in household waste.
Aus Sicherheitsgründen
ist esaccording
verboten, to
diethe
Powerbank
in irgendeiner
WeiseYou
zu modifizieren
Always
dispose of the product
relevant statutory
regulations.
thus
oder
in
sie
einzugreifen.
Die
Verwendung
der
Powerbank
anderen als den in dieser
fulfil your statutory obligations and contribute to protect the zu
environment.
Bedienungsanleitung genannten Zwecken, kann zur Beschädigung der Powerbank führen.
Darüber
hinaus
kann eine
zu einemthat
Kurzschluss,
The
product
complies
with unsachgemäße
the requirementsVerwendung
of the EU directives
apply to it. 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
Conformity
Assessed
ihnen auchUK
diese
Bedienungsanleitung.
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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
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se dá snadno
dobít Sie
přessieUSB.
• Stecken
Sie den Micro-USB-Stecker
in den Micro-USB-Anschluss Ihres Mobilgeräts.
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- nefunguje regelmäßig
správně, auf, auch wenn Sie sie nicht verwenden.
• Laden
die Powerbank
A) Ladezustand
derSie
Powerbank
prüfen
•
V/1,5
Afür(1)
da
Stisknutím
ovládacího
tlačítka
zkontrolujte
stav nabití
powerbanky. Pokud je
•Eingangsspannung
Bei Überlastung (wenn
der Ladestrom
3 A5länger
länger
als 3 Sekunden
überschreitet)
- byla skladována
delší
dobu vezušpatných
nebo
Es Steuertaste
ist nicht erforderlich,
es vor
dem
Aufladen
entladen.podmínkách
Drücken Sie die
(1), um den
Ladezustand
der Powerbank
zu überprüfen. Dieser
Ausgangsspannung
5 V/2
A nabijte
úroveň
nabití nedostatečná,
powerbanku
před
nabitím mobilního zařízení.
schaltet
die
Powerbank
den
entsprechenden
Ausgang
automatisch
ab.
Die
LED-Anzeigen
a)
byla
vystavena
jakémukoli
mechanickému
namáhání
během
přepravy.
• Sekunden
Lassen Sielang
die angezeigt,
Powerbankindem
beim Laden
niemals unbeaufsichtigt.
wird etwa 30
die LED-Anzeigen
wie folgt aufleuchten.
•
Eingebauter
wiederaufladbarer
Lithium-Polymer-Akku
(LiPo)
3,7
V
/
4.000
mAh
erlöschen.
Trennen od
Sienabíjecího
das angeschlossene
Gerät konektor
und führen
Sie einen
•
• Powerbank
S powerbankou
vždyLaden
zacházejte
opatrně.
Nárazy nebo
pády i z malé výšky ji (2) blinken •oderOdpojte
• Legen Sie die
vor dem
auf eine
hitzebeständige
Oberfläche.
powerbanku
a vyjměte
Micro
Ladezeit
Etwa 5 hkabelu
(Vollladung
mit maximalem
Ein-USB z powerbanky.
Reset durch,
Sie Micro
die Powerbank
aufladen.
mohou
poškodit.
Eine
LED-Anzeige
leuchtet:
Verbleibende
Kapazitätheiß
= Bis
zu 25 %
Die Powerbank
kann
während
des Ladevorgangs
werden.
• indem
Konektor
USB zasuňte
do Micro USB portu na vašem mobilním zařízení.
gangsstrom)
•
Bei einem Kurzschluss
(übermäßiger
Strom)
erlöschen
diepowerbance.
LED-Anzeigen
(2). Trennen
Sie
•
• Vždy leuchten:
dodržujte Verbleibende
bezpečnostní Kapazität
a provozní= pokyny
všech
•
Konektor
USB-A
připojte
k
USB-A
portu
na
Podívejte
se
na
technické
údaje
Zwei LED-Anzeigen
Bis zu 50
% ostatních zařízení •Länge
Micro-USB-Kabels
cm Reset durch, indem Sie die Powerbank
das des
angeschlossene
und führen
Siea100
einen
připojených k powerbance.
vašehoGerät
mobilního
zařízení
výstupní
výkon powerbanky.
Drei
LED-Anzeigen
leuchten:
Verbleibende
Kapazität
=
Bis
zu
75
%
Material
Kunststoff
Produktbeschreibung
laden oder •drücken
Sie se
diespustí
Steuertaste
(1), umLED
den Ladevorgang
•
• Pokud si nejste jisti, jak powerbanku používat nebo připojit, poraďte se s
Nabíjení
automaticky.
(2) sefortzusetzen.
rozsvítí a signalizují zbývající kapacitu
Vier LED-Anzeigen leuchten: Verbleibende Kapazität = Bis zu 100 %
Schwarz indikátory
•Farbe
Bei übermäßiger
Entladung(viz
blinken
LED-Anzeigen
(2)
als powerbanky“).
Alarm. Trennen Sie das
1) Steuertaste
technikem.
powerbanky
oddíldie
a) „Kontrola
nabití
Betriebs-/Lagerbedingungen
+ 8 bis +stavu
35 auf,
°C,
<75%
relative
Luftfeuchtigkeit
angeschlossene
Gerät
und
laden
Sie
die
Powerbank
da
Sie
sonst
keine
anderen
Geräte
2)
LED-Ladeanzeigen
•
Údržbu,
úpravy
a
opravy
musí
provádět
technik
nebo
specializované
servisní
B) Aufladen der Powerbank
• Sledujte proces nabíjení. Chcete-li
proces nabíjení zastavit, stiskněte ovládací tlačítko (1)
(keine Kondensation)
aufladen können.
•
3)
USB-A-Anschluss
(Ausgang)
středisko.
Laden
Sie die Powerbank
auf,
wenn der Ladezustand unter 25 % fällt (eine LED-Anzeige
dvakrát rychle za sebou. LED
(2) zhasnou.
Abmessungen (LxBxH)
96indikátory
x 66 x 13,5,6
mm
•
4)
Micro-USB-Anschluss (Eingang)
leuchtet).
Gewicht und Reinigung
95 g ± 10 g
Wartung
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Verwendung

Prüfen Sie vor jeder Verwendung den Ladezustand der Powerbank und

•
•

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.

e
ontaktujte

•

Jedním
ovládacího
tlačítka (1)
se vrátíte
nabíjení.
LED indikátory
LED (2) LED
se (2) se
• stisknutím
Jedním stisknutím
ovládacího
tlačítka
(1) sekvrátíte
k nabíjení.
LED indikátory
znovu rozsvítí.
znovu rozsvítí.
Proces
můžete můžete
také zastavit
odpojením
Micro USB
kabelu
jednoho
nebo obou
• nabíjení
Proces nabíjení
také zastavit
odpojením
Micro
USB od
kabelu
od jednoho
nebo obou
mobilních
zařízení.zařízení.
mobilních
Chcete-li
pokračovat
v nabíjení,
znovu připojte
Micro USB
kabel
NabíjeníNabíjení
se
• Chcete-li
pokračovat
v nabíjení,
znovu připojte
Micro
USBk powerbance.
kabel k powerbance.
se
automaticky
obnoví aobnoví
LED indikátory
(2) se rozsvítí.
automaticky
a LED indikátory
(2) se rozsvítí.
Powerbanka
zastaví proces
když je mobilní
plně nabité.
• Powerbanka
zastavínabíjení,
proces nabíjení,
když je zařízení
mobilní zařízení
plně nabité.
Po dokončení
nabíjenínabíjení
odpojte odpojte
Micro USB
kabel
odkabel
powerbanky
a mobilního
zařízení.zařízení.
• Po dokončení
Micro
USB
od powerbanky
a mobilního

Bezpečnostné
pokynypokyny
Bezpečnostné

EN EN
– Operating
instructions
– Operating
instructions

NabíjajteNabíjajte
powerbanku
pravidelne,
aj keď juajpoužívate
len príležitostne
alebo akalebo
ju ak ju
powerbanku
pravidelne,
keď ju používate
len príležitostne
nepoužívate
(približne(približne
každé 3každé
mesiace).
To pomáha
udržať jej
optimálny
výkon. Ak
nepoužívate
3 mesiace).
To pomáha
udržať
jej optimálny
výkon. Ak
PozornePozorne
si prečítajte
prevádzkové
a bezpečnostné
pokyny.pokyny.
Ak nebudete
si prečítajte
prevádzkové
a bezpečnostné
Ak nebudete
Item no.
nebudete
powerbanku
pravidelne
nabíjať,
môže
dôjsť
k
jej
nadmernému
vybitiu,
ItemAS671
no. AS671
nebudete powerbanku pravidelne nabíjať, môže dôjsť k jej nadmernému čo
vybitiu, čo
dodržiavať
bezpečnostné
pokynypokyny
a informácie
o správnej
manipulácii
v
dodržiavať
bezpečnostné
a informácie
o správnej
manipulácii
v
ání.
môže spôsobiť
trvalé poškodenie.
môže
spôsobiť
trvalé
poškodenie.
tomto návode
na
použitie,
nepreberáme
žiadnu
zodpovednosť
za
následky
tomto návode na použitie, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za následky
Intended
use use
•
Intended
zraneniazranenia
osôb alebo
majetku.majetku.
V takýchV prípadoch
dôjde kdôjde
zrušeniu
osôbpoškodenia
alebo poškodenia
takých prípadoch
k zrušeniu Nabite powerbanku
podľa nasledujúcich
pokynov:pokynov:
Nabite powerbanku
podľa nasledujúcich
The PowerBank
ONPOWER
is a portable
charger charger
that is designed
to charge
in mobilein mobile
The PowerBank
ONPOWER
is a portable
that is designed
to batteries
charge batteries
platnosti
záruky. záruky.
platnosti
• Odpojte
všetky zariadenia
od nabíjacieho
výstupu výstupu
(3) powerbanky.
•
• Odpojte
všetky zariadenia
od nabíjacieho
(3) powerbanky.
devices devices
such assuch
smartphones
or SUNFIBRE®
lightguides
with USB-A
Power bank
as smartphones
or SUNFIBRE®
lightguides
with connector.
USB-A connector.
Power bank
těna z
a)
Všeobecné
informácie
•
a) Všeobecné informácie
containscontains
a built-inarechargeable
storage storage
battery which
can
be charged
via USB.via USB.
built-in
rechargeable
battery
which
can
be
charged
dit. Před
Nie je možné
nabíjací nabíjací
výstup (nabíjanie
mobilných
zariadení)
a nabíjaťa nabíjať
Nie je používať
možné používať
výstup (nabíjanie
mobilných
zariadení)
• Powerbanka
nie je hračka.
Uchovávajte
ju mimojudosahu
detí a domácich
• Powerbanka
nie je hračka.
Uchovávajte
mimo dosahu
detí a domácich
The power
features
LED charging
level indicator,
and it is and
protected
against against
overload,overload,
short short
Thebank
power
bank features
LED charging
level indicator,
it is protected
powerbanku
súčasne.súčasne.
okojové
powerbanku
Není možné
nabíjet
powerbanku,
zatímco
je
používána
k
nabíjení
mobilního
zařízení.
maznáčikov.
Není možné nabíjet powerbanku, zatímco je používána k nabíjení mobilního zařízení.
maznáčikov.
circuits and
overand
discharge.
circuits
over discharge.
• Nenechávajte
obalový obalový
materiálmateriál
bezprizorne
kdekoľvek
ležať, pretože
sa môžesa môže
• Nenechávajte
bezprizorne
kdekoľvek
ležať, pretože
• Konektor
microUSB
zasuňtezasuňte
do microUSB
portu (4)portu
na powerbanke.
The power
is intended
only for only
use in
Contact Contact
with moisture
(e.g., in (e.g., in
něné
• Konektor
microUSB
do microUSB
(4) na powerbanke.
Thebank
power
bank is intended
fordry
useenvironments.
in dry environments.
with moisture
ěty naplněné D) Ochrana
přetížení,
zkratování
a nadměrného
vybití vybití
stať nebezpečnou
hračkouhračkou
pre deti.pre deti.
D) Ochrana
přetížení,
zkratování
a nadměrného
stať nebezpečnou
• Konektor
USB-A zapojte
do USB do
portu
v počítači
alebo doalebo
inéhodovhodného
zdroja napájania
bathrooms)
must
be
avoided
under allunder
circumstances.
nky
•
Konektor
USB-A
zapojte
USB
portu
v
počítači
iného
vhodného
zdroja
napájania
bathrooms)
must
be avoided
all circumstances.
owerbanky • V případě
přetíženípřetížení
(když nabíjecí
proud přesáhne
3 A po dobu
delší
neždelší
3 sekundy),
• Chráňte
powerbanku
pred extrémnymi
teplotami,
priamympriamym
slnečným
žiarením,
• V případě
(když nabíjecí
proud přesáhne
3 A po
dobu
než 3 sekundy),
• Chráňte
powerbanku
pred extrémnymi
teplotami,
slnečným
žiarením,
USB (napr.
adaptér adaptér
USB). Nabíjanie
začne automaticky,
hneď ako
zdrojako
napájania
approval
purposes,
you mustyou
notmust
rebuild
power
USBnapájací
(napr. napájací
USB). Nabíjanie
začne automaticky,
hneď
zdroj napájania For safety
su.
Forand
safety
and approval
purposes,
not and/or
rebuildmodify
and/orthis
modify
thisbank.
powerUsing
bank. Using
do servisu.
powerbanka
automaticky
vypne
odpovídající
výstup.
LED
indikátory
(2)
budou
blikat
nebo
silnými otrasmi
a nárazmi,
vysokouvysokou
vlhkosťou,
horľavými
plynmi, parou
powerbanka automaticky vypne odpovídající výstup. LED indikátory (2) budou blikat nebo
silnými otrasmi
a nárazmi,
vlhkosťou,
horľavými
plynmi,a parou a
USB dodá
prúd.
LED
indikátor
(2) bude(2)
blikať,
znamená,
že sa powerbanka
nabíja. Počet
forbank
purposes
other than
those
in theseinoperating
instructions
may may
USB
dodá
prúd.
LED indikátor
budečoblikať,
čo znamená,
že sa powerbanka
nabíja. Počet the power
thebank
power
for purposes
other
thandescribed
those described
these operating
instructions
úplně zhasnou.
Odpojte Odpojte
připojenépřipojené
zařízenízařízení
a proveďte
reset nabíjením
powerbanky.
rozpúšťadlami.
úplně zhasnou.
a proveďte
reset nabíjením
powerbanky.
rozpúšťadlami.
blikajúcich
LED indikátorov
označujeoznačuje
aktuálnyaktuálny
stav nabíjania.
damagedamage
it. In addition,
improperimproper
use can use
cause
hazards
such as such
a short
circuit,
fire,
or electric
blikajúcich
LED indikátorov
stav nabíjania.
it.
In
addition,
can
cause
hazards
as
a
short
circuit,
fire,
or electric
•
V
případě
zkratu
(nadměrném
proudu)
LED
indikátory
(2)
zhasnou.
Odpojte
připojené
• Nevystavujte
powerbanku
mechanickému
namáhaniu.
t.
• V případě zkratu (nadměrném proudu) LED indikátory (2) zhasnou. Odpojte připojené
• Nevystavujte
powerbanku
mechanickému
namáhaniu.
• Odpojte
powerbanku
od zdrojaodnapájania,
hneď akohneď
štvrtý
LED
indikátor
bliká. Tobliká.
označuje,
instructions
carefullycarefully
and store
them
in them
a safeinplace.
make
product
• Odpojte
powerbanku
zdroja napájania,
ako
štvrtý
LED indikátor
To označuje, shock. Read
shock.theRead
the instructions
and
store
a safeOnly
place.
Onlythis
make
this product
zařízenízařízení
a proveďte
reset nabíjením
powerbanky
nebo stisknutím
ovládacího
tlačítka (1)
• Ak už
bezpečne
používať,
prestaňte
ju používať
a
působit
a proveďte
reset nabíjením
powerbanky
nebo stisknutím
ovládacího
tlačítka (1)
• nieAkjeužmožné
nie je powerbanku
možné powerbanku
bezpečne
používať,
prestaňte
ju používať
a
že je powerbanka
plne nabitá
anabitá
pripravená
na použitie.
availableavailable
to third parties
together
with these
operating
instructions.
že
je
powerbanka
plne
a
pripravená
na
použitie.
to
third
parties
together
with
these
operating
instructions.
pokračujte
v nabíjení.
zabráňtezabráňte
neoprávnenému
použitiu.použitiu.
Bezpečnú
prevádzku
už nie jeužmožné
pokračujte
v nabíjení.
neoprávnenému
Bezpečnú
prevádzku
nie je zaručiť,
možné zaručiť,
The power
complies
with statutory
nationalnational
and European
regulations.
All company
and
Thebank
power
bank complies
with statutory
and European
regulations.
All company
and
ého
nadměrného
vybití budou
indikátory
(2) blikat(2)
jako
alarm.
připojenépřipojené
otevřeného • V případě
ak powerbanka:
• V případě
nadměrného
vybitíLED
budou
LED indikátory
blikat
jakoOdpojte
alarm. Odpojte
Nabíjanie
powerbanky
trvá niekoľko
hodín prihodín
maximálnom
vstupnom
prúde. prúde.
ak powerbanka:
Nabíjanie
powerbanky
trvá niekoľko
pri maximálnom
vstupnom
product product
names are
trademarks
of their respective
owners. owners.
All rightsAllreserved.
names
are trademarks
of their respective
rights reserved.
zařízenízařízení
a dobijteapowerbanku,
jinak nebudete
moci nabíjet
zařízení.
SkutočnýSkutočný
čas nabíjania
závisí odzávisí
stavuodnabitia
dostupného
nabíjacieho
prúdu. prúdu.
- je viditeľne
poničená,
dobijte powerbanku,
jinak nebudete
mocijiná
nabíjet
jiná zařízení.
čas nabíjania
stavu anabitia
a dostupného
nabíjacieho
- je viditeľne
poničená,
Líši sa vLíši
závislosti
od kapacity
powerbanky.
Podrobnosti
nájdete vnájdete
časti „Technické
ním není
- nefunguje
správne,správne,
Package
contents
sa v závislosti
od kapacity
powerbanky.
Podrobnosti
v časti „Technické
- nefunguje
Package
contents
ÚdržbaÚdržba
a čištění
a čištění
údaje“. údaje“.
- bola skladovaná
dlhší časdlhší
v zlých
alebo alebo
- bola skladovaná
časpodmienkach
v zlých podmienkach
• PowerBank
ONPOWER
• PowerBank
ONPOWER
• Tato• powerbanka
nevyžaduje
žádnou žádnou
údržbu. údržbu.
Nikdy seNikdy
nepokoušejte
ji rozebírat.
DobíjecíDobíjecí
- bola vystavená
akémukoľvek
mechanickému
namáhaniu
počas prepravy.
Tato powerbanka
nevyžaduje
se nepokoušejte
ji rozebírat.
- bola vystavená
akémukoľvek
mechanickému
namáhaniu
počas prepravy.
•
Micro
USB
cable
C) Nabíjanie
mobilného
zariadenia
• Micro USB cable
ínabíjení
se
C) Nabíjanie
mobilného
zariadenia
akumulátor
je zabudován
do powerbanky
a nelze jej
vyměnit.
se
• S powerbankou
vždy zaobchádzajte
opatrne.opatrne.
Nárazy alebo
aj zpády
malej
akumulátor
je zabudován
do powerbanky
a nelze
jej vyměnit.
• S powerbankou
vždy zaobchádzajte
Nárazypády
alebo
aj z malej
•
Operating
instructions
•
Operating
instructions
• Před• čištěním
powerbanku
vždy odpojte
od napájení.
výšky juvýšky
môžu jupoškodiť.
Před čištěním
powerbanku
vždy odpojte
od napájení.
môžu poškodiť.
Stlačením
ovládacieho
tlačidla (1)
skontrolujte
stav nabitia
Ak je úroveň
Stlačením
ovládacieho
tlačidla
(1) skontrolujte
stav powerbanky.
nabitia powerbanky.
Ak je úroveň
• Nikdy
agresivníagresivní
čisticí prostředky
s alkoholem
nebo jinénebo
chemické
roztoky, roztoky,
• Vždy• dodržujte
bezpečnostné
a prevádzkové
pokyny všetkých
ostatných
• nepoužívejte
Nikdy nepoužívejte
čisticí prostředky
s alkoholem
jiné chemické
nabitia nedostatočná,
nabite powerbanku
pred nabitím
mobilného
zariadenia.
Explanation
of symbols
Vždy dodržujte
bezpečnostné
a prevádzkové
pokyny všetkých
ostatných
nabitia nedostatočná,
nabite powerbanku
pred nabitím
mobilného
zariadenia.
Explanation
of symbols
protože protože
by mohlybypoškodit
kryt nebo
způsobit
poruchuporuchu
powerbanky.
zariadenízariadení
pripojených
k powerbanke.
mohly poškodit
kryt
nebo způsobit
powerbanky.
pripojených
k powerbanke.
•
Odpojte
powerbanku
od
nabíjacieho
kábla
a
vyberte
konektor
microUSB
z
powerbanky.
• K čištění
powerbanky
použijte
suchý
hadřík,
který
nepouští
vlákna.
This symbol
the with
lightning
in a triangle
indicatesindicates
that there
is there
a risk is
to ayour
•
Odpojte
powerbanku
od
nabíjacieho
kábla
a
vyberte
konektor
microUSB
z
powerbanky.
• Ak si• nieAkstesiistí,
powerbanku
používaťpoužívať
alebo pripojiť,
poraďte poraďte
sa s sa s
• K čištění powerbanky použijte suchý hadřík, který nepouští vlákna.
This with
symbol
the lightning
in a triangle
that
risk health´
to your health´
nie ako
ste istí,
ako powerbanku
alebo pripojiť,
• Konektor
microUSB
zasuňtezasuňte
do microUSB
portu naportu
vašom
zariadení.
e.g., duee.g.,
to an
electric
• Konektor
microUSB
do microUSB
namobilnom
vašom mobilnom
zariadení.
technikom.
due
to an shock.
electric shock.
technikom.
Technická
data data
•
Konektor
USB-A
pripojte
k
USB-A
portu
na
powerbanke.
Pozrite
sa
na
technické
údaje
Technická
• Konektor USB-A pripojte k USB-A portu na powerbanke. Pozrite sa na technické údaje
• Údržbu,
úpravy aúpravy
opravya musí
vykonávať
technik alebo
servisnéservisné
• Údržbu,
opravy
musí vykonávať
technikšpecializované
alebo špecializované
The symbol
an exclamation
mark in mark
a triangle
is used to
highlight
important
vášho mobilného
zariadenia
a výstupný
výkon powerbanky.
PoložkaPoložka
č. AS671č. AS671
The with
symbol
with an exclamation
in a triangle
is used
to highlight
important
vášho mobilného
zariadenia
a výstupný
výkon powerbanky.
stredisko.
stredisko.
information
in these in
operating
instructions.
Always read
thisread
information
carefully.carefully.
• Nabíjanie
sa spustísaautomaticky.
LED indikátory
(2) sa rozsvietia
a signalizujú
zostávajúcu
Vstupní Vstupní
napětí napětí
5 V/1,5 A5 V/1,5 A
information
these operating
instructions.
Always
this information
• Nabíjanie
spustí automaticky.
LED indikátory
(2) sa rozsvietia
a signalizujú
zostávajúcu
• Ak máte
otázky,
neboli
v tomto návode
na použitie,
kontaktuj• Ak
máte ktoré
otázky,
ktorézodpovedané
neboli zodpovedané
v tomto návode
na použitie,
kontaktujkapacitukapacitu
powerbanky
(pozrite (pozrite
oddiel a)oddiel
„Kontrola
stavu nabitia
powerbanky“).
VýstupníVýstupní
napětí napětí
5 V/2 A 5 V/2 A
powerbanky
a)
„Kontrola
stavu
nabitia
powerbanky“).
The
arrow
symbol
indicates
special
information
and
advice
on
how
to
use
the
te našu te
technickú
podporu
alebo
odborného
technika.
The arrow symbol indicates special information and advice on how to use the
našu technickú podporu alebo odborného technika.
• Sledujte
proces nabíjania.
Ak chcete
zastaviť,zastaviť,
stlačte ovládacie
tlačidlo (1)
Zabudovaný
dobíjecí dobíjecí
akumulátor
Lithium Lithium
polymerpolymer
(LiPo) 3,7
V / 43,7
000V mAh
• Sledujte
proces nabíjania.
Ak proces
chcete nabíjania
proces nabíjania
stlačte ovládacie
tlačidlo (1)
product.product.
• Počas
nikdy nenechávajte
powerbanku
bez dozoru.
Zabudovaný
akumulátor
(LiPo)
/ 4 000 mAh
• používania
Počas používania
nikdy nenechávajte
powerbanku
bez dozoru.
dvakrát dvakrát
rýchlo zarýchlo
sebou.
indikátory
(2) zhasnú.
Doba nabíjení
Zhruba 5Zhruba
h (plné5nabití
vstupnímvstupním
proudem)
za LED
sebou.
LED indikátory
(2) zhasnú.
• Powerbanka
sa počassapoužívania
zahrieva.zahrieva.
Zaistite Zaistite
dostatočné
vetranie.vetranie.
Doba nabíjení
h (plnés maximálním
nabití s maximálním
proudem)
• Powerbanka
počas používania
dostatočné
e se, že
• Jedným
stlačením
ovládacieho
tlačidla (1)
sa vrátite
nabíjaniu.
LED indikátory
LED (2) LED (2)
Délka Micro
kabelu
100 cm 100 cm
• Jedným
stlačením
ovládacieho
tlačidla
(1) sak vrátite
k nabíjaniu.
LED indikátory
Nezakrývajte
powerbanku!
DélkaUSB
Micro
USB kabelu
Nezakrývajte
powerbanku!
SafetySafety
instructions
instructions
sa znovusarozsvietia.
MateriálMateriál
Plast Plast
znovu rozsvietia.
b) Elektrická
bezpečnosť
b) Elektrická
bezpečnosť
• Proces
nabíjania
môžete tiež
zastaviť
odpojením
microUSB
kábla odkábla
jedného
alebo oboch
Read the
operating
instructions
and safety
carefully.
If you do
Barva Barva
Černá Černá
•
Proces
nabíjania
môžete
tiež
zastaviť
odpojením
microUSB
od
jedného
alebo oboch
Read
the operating
instructions
andinformation
safety information
carefully.
If you do
ovídají
• Nikdy
powerbanku
bezprostredne
po tom, po
čo tom,
bola čo
premiestnená
• nepoužívajte
Nikdy nepoužívajte
powerbanku
bezprostredne
bola premiestnená
mobilných
zariadení.
not
follow
safety
and information
on proper
in
Provozní/skladovací
podmínky
+
8
až
+
35
°C,
<75
%
relativní
vlhkosti
(bez
kondenzace)
mobilných zariadení.
notthe
follow
theinformation
safety information
and information
on handling
proper handling
in
Provozní/skladovací podmínky
+ 8 až + 35 °C, <75 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)
z chladnej
miestnosti
do teplej.doVzniknutá
kondenzácia
vody ju môže
z chladnej
miestnosti
teplej. Vzniknutá
kondenzácia
vody jupoškodiť.
môže poškodiť.
• Ak chcete
pokračovať
v nabíjaní,
znovu pripojte
microUSB
kábel k powerbanke.
Nabíjanie
these operating
instructions,
we will assume
no liability
for any for
resulting
RozměryRozměry
(DxŠxV)(DxŠxV)
96 x 66 x9613,5
•
Ak
chcete
pokračovať
v
nabíjaní,
znovu
pripojte
microUSB
kábel
k
powerbanke.
Nabíjanie
these
operating
instructions,
we
will
assume
no
liability
any
resulting
x 66mm
x 13,5 mm
Pred pripojením
a uvedením
do prevádzky
nechajtenechajte
powerbanku
dosiahnuť
Pred pripojením
a uvedením
do prevádzky
powerbanku
dosiahnuť
(2) sa rozsvietia.
sa automaticky
obnoví aobnoví
LED indikátory
personal
injury orinjury
damage
to property.
Such cases
invalidate
the warranty/
Hmotnost
95 g ± 10
at.
(2) sa rozsvietia.
sa automaticky
a LED indikátory
personal
or damage
to property.
Suchwill
cases
will invalidate
the warranty/
Hmotnost
95gg ± 10 g
izbovú teplotu.
To
môže
trvať
niekoľko
hodín.
izbovú teplotu. To môže trvať niekoľko hodín.
• Powerbanka
zastaví proces
keď je mobilné
zariadenie
plne nabité.
guarantee.
• Powerbanka
zastavínabíjania,
proces nabíjania,
keď je mobilné
zariadenie
plne nabité.
guarantee.
• Nikdy
na elektronické
zariadenia
ani neumiestňujte
predmety
• nelejte
Nikdytekutiny
nelejte tekutiny
na elektronické
zariadenia
ani neumiestňujte
predmety
Likvidace
• Po dokončení
nabíjanianabíjania
odpojte odpojte
microUSB
kábel odkábel
powerbanky
a mobilného
zariadenia.
Likvidace
• Po dokončení
microUSB
od powerbanky
a mobilného
zariadenia.
a) General
information
naplnenénaplnené
tekutinoutekutinou
do blízkosti
powerbanky.
Ak sa doAkvnútorného
priestorupriestoru
a) General
information
do blízkosti
powerbanky.
sa do vnútorného
obrazí
Elektronická
zařízení
jsou
recyklovatelným
odpadem
a
nesmějí
být
ukládána
do
• The •power
is not
a toy.
it out
of reach
children
and pets.and pets.
Elektronická zařízení jsou recyklovatelným odpadem a nesmějí být ukládána do
powerbanky
dostanúdostanú
kvapaliny
alebo predmety,
prestaňte
ju používať
a odneste
Thebank
power
bank
is notKeep
a toy.
Keep
it out ofofreach
of children
Nie je možné
zatiaľ čozatiaľ
sa používa
na nabíjanie
mobilného
powerbanky
kvapaliny
alebo predmety,
prestaňte
ju používať
a odneste
Nie je nabíjať
možné powerbanku,
nabíjať powerbanku,
čo sa používa
na nabíjanie
mobilného
domovního
odpadu.odpadu.
VýrobekVýrobek
vždy zlikvidujte
podle příslušných
zákonných
předpisů.
• Do not
leave
packaging
materialmaterial
lying around
as it mayasbecome
a
domovního
vždy zlikvidujte
podle příslušných
zákonných
předpisů.
zariadenia.
ju do servisu.
• Do not leave packaging
lying carelessly,
around carelessly,
it may become
a
zariadenia.
ju do servisu.
Plníte tak
své zákonné
povinnosti
a přispíváte
k ochraně
životníhoživotního
prostředí.
dangerous
toy for children.
Plníte
tak své zákonné
povinnosti
a přispíváte
k ochraně
prostředí.
dangerous
toy for children.
c) Dobíjací
akumulátor
c) Dobíjací akumulátor
D) Ochrana
preťaženia,
skratovania
a nadmerného
vybitia vybitia
• Protect
the
power
bank
from
extreme
temperatures,
direct
sunlight,
strong
D) Ochrana
preťaženia,
skratovania
a nadmerného
• Protect the power bank from extreme temperatures, direct sunlight,jolts,
strong jolts,
•
Dobíjací
akumulátor
je
zabudovaný
do
powerbanky
a
nie
je
možné
ho
vymeniť.
•
Dobíjací
akumulátor
je
zabudovaný
do
powerbanky
a
nie
je
možné
ho
vymeniť.
• V prípade
preťaženia
(keď nabíjací
prúd presiahne
3 A na dlhšie
3 sekundy),
power- powerVýrobekVýrobek
je v souladu
s požadavky
směrnic směrnic
EU, kteréEU,
sekteré
na nějsevztahují.
high humidity,
moisture,moisture,
flammable
gases, vapours,
and solvents.
• V prípade
preťaženia
(keď nabíjací
prúd presiahne
3 A nanež
dlhšie
než 3 sekundy),
je v souladu
s požadavky
na něj vztahují.
high humidity,
flammable
gases, vapours,
and solvents.
• Nikdy
powerbanku.
Poškodenie
vonkajšieho
obalu môže
• nepoškodzujte
Nikdy nepoškodzujte
powerbanku.
Poškodenie
vonkajšieho
obaluspôsobiť
môže spôsobiť
banka automaticky
vypne zodpovedajúci
výstup. LED
indikátory
(2) budú(2)
blikať
alebo
• Do not
theplace
power
under
mechanical
stress. stress.
banka automaticky
vypne zodpovedajúci
výstup.
LED indikátory
budú
blikaťúplne
alebo úplne
• place
Do not
thebank
power
bankany
under
any mechanical
výbuch alebo
výbuchpožiar!
alebo požiar!
zhasnú. zhasnú.
Odpojte Odpojte
pripojenépripojené
zariadenie
a vykonajte
reset nabíjaním
powerbanky.
• If it is• noIflonger
possible
to operate
the power
bank
safely,
stop
using
zariadenie
a vykonajte
reset nabíjaním
powerbanky.
it
is
no
longer
possible
to
operate
the
power
bank
safely,
stopit and
using it and
• Nikdy
kontaktykontakty
powerbanky.
Nevhadzujte
powerbanku
do otvoreného
• neskratujte
Nikdy neskratujte
powerbanky.
Nevhadzujte
powerbanku
do otvoreného • V prípade
skratu (nadmernom
prúde) LED
indikátory
(2) zhasnú.
Odpojte Odpojte
pripojenépripojené
prevent prevent
unauthorised
use. Safe
operation
can no longer
guaranteed
if the if the
• V prípade
skratu (nadmernom
prúde)
LED indikátory
(2) zhasnú.
unauthorised
use.
Safe operation
can nobe
longer
be guaranteed
ohňa. Mohlo
dôjsťby
k požiaru
alebo výbuchu!
ohňa.byMohlo
dôjsť k požiaru
alebo výbuchu!
zariadenie
a vykonajte
reset nabíjaním
powerbanky
alebo stlačením
ovládacieho
tlačidla tlačidla
power
bank:
zariadenie
a
vykonajte
reset
nabíjaním
powerbanky
alebo
stlačením
ovládacieho
power
bank:
Položka
č. AS671
• Powerbanku
nabíjajtenabíjajte
pravidelne,
aj keď juajnepoužívate.
Pred dobíjaním
nie
Položka
č. AS671
• Powerbanku
pravidelne,
keď ju nepoužívate.
Pred dobíjaním
nie
(1) pokračujte
v nabíjaní.
- is visibly
(1) pokračujte
v nabíjaní.
- isdamaged,
visibly damaged,
je nutnéjejunutné
vybíjať.
ju vybíjať.
• V prípade
nadmerného
vybitia budú
LED
indikátory
(2) blikať(2)
ako
alarm.
pripojenépripojené
d pokud
- is no longer
properly,properly,
• V prípade
nadmerného
vybitia
budú
LED indikátory
blikať
akoOdpojte
alarm. Odpojte
bo
Spôsob
použitia
- is noworking
longer working
Spôsob
použitia
• Pri nabíjaní
nikdy nenechávajte
powerbanku
bez dozoru.
• Pri nabíjaní
nikdy nenechávajte
powerbanku
bez dozoru.
zariadenie
a
dobite
inak nebudete
môcť nabíjať
zariadenia.
n.ní výkon.
- has been
stored
extended
periods periods
in poor ambient
conditions,
or
zariadenie apowerbanku,
dobite powerbanku,
inak nebudete
môcť iné
nabíjať
iné zariadenia.
- has
beenfor
stored
for extended
in poor ambient
conditions,
or
Vážená Vážená
zákazníčka,
vážený
zákazník
•
Pred
nabíjaním
položte
powerbanku
na
povrch
odolný
proti
teplu.
Pri
nabíjaní
sa
zákazníčka, vážený zákazník
• Pred nabíjaním položte powerbanku na povrch odolný proti teplu. Pri nabíjaní sa
mu
- has been
subjected
to
any serious
stress. stress.
dměrnému
- has been subjected
to any transport-related
serious transport-related
PowerBank
ONPOWER
je prenosný
zdroj energie
navrhnutý
špeciálne
na dobíjanie
batérií batérií
môže powerbanka
zahriať. zahriať.
ÚdržbaÚdržba
a čistenie
PowerBank
ONPOWER
je prenosný
zdroj energie
navrhnutý
špeciálne
na dobíjanie
môže powerbanka
a čistenie
• Always
power
carefully.
Jolts, impacts,
or a fall even
from
a low
• handle
Alwaysthe
handle
thebank
power
bank carefully.
Jolts, impacts,
or a fall
even
from a low
elektronických
mobilných
zariadení,
ako
napríklad
mobilných
telefónov,
alebo
na
napájanie
elektronických mobilných zariadení, ako napríklad mobilných telefónov, alebo na napájanie
• Táto• powerbanka
nevyžaduje
žiadnu údržbu.
Nikdy saNikdy
nepokúšajte
ju rozoberať.
DobíjacíDobíjací
height may
damage
it.
Táto powerbanka
nevyžaduje
žiadnu údržbu.
sa nepokúšajte
ju rozoberať.
height
may damage
it.
svetlovodov
SUNFIBRE®
vybavených
USB-A konektorom.
Powerbanka
obsahujeobsahuje
zabudovaný
svetlovodov
SUNFIBRE®
vybavených
USB-A konektorom.
Powerbanka
zabudovaný Popis Popis
produktu
akumulátor
je zabudovaný
do powerbanky
a nie je možné
ho
vymeniť.
produktu
• Always
observe
the safety
and
operating
instructions
of any other
devices
which which
akumulátor
je
zabudovaný
do
powerbanky
a
nie
je
možné
ho
vymeniť.
•
Always
observe
the
safety
and
operating
instructions
of
any
other
devices
dobíjací dobíjací
akumulátor,
ktorý sa ktorý
dá ľahko
cezdobiť
USB.
akumulátor,
sa dádobiť
ľahko
cez USB.
• Pred• čistením
powerbanku
vždy odpojte
od napájania.
5) Ovládacie
tlačidlo tlačidlo
are connected
to the power
Pred čistením
powerbanku
vždy odpojte
od napájania.
5) Ovládacie
are connected
to thebank.
power bank.
Powerbanka
je vybavená
LED indikátormi
stavu nabitia
je vybavená
ochranou
proti proti
Powerbanka
je vybavená
LED indikátormi
stavu anabitia
a je vybavená
ochranou
• Nikdy
agresívne
čistiace čistiace
prostriedky
s alkoholom
alebo inéalebo
chemické
roztoky, roztoky,
• Consult
a technician
if you areif you
not sure
howsure
to use
the power
6) LED6)indikátory
nabíjanianabíjania
• nepoužívajte
Nikdy nepoužívajte
agresívne
prostriedky
s alkoholom
iné chemické
• Consult
a technician
are not
howortoconnect
use or connect
thebank.
power bank.
LED indikátory
bíjet
preťaženiu,
skratomskratom
a nadmernému
vybitiu. vybitiu.
preťaženiu,
a nadmernému
pretože
by
mohli
poškodiť
kryt
alebo
spôsobiť
poruchu
powerbanky.
7) USB-A
(výstup)
• Maintenance,
modifications,
and repairs
bemust
donebe
bydone
a technician
or a
pretože by mohli poškodiť kryt alebo spôsobiť poruchu powerbanky.
7) port
USB-A
port (výstup)
• Maintenance,
modifications,
and must
repairs
by a technician
or a
Powerbanka
je
určená
iba
na
použitie
v
suchom
prostredí.
Za
všetkých
okolností
ju
chráňte
pred
Powerbanka je určená iba na použitie v suchom prostredí. Za všetkých okolností ju chráňte pred 8) MicroUSB port (vstup)
• Na čistenie
powerbanky
použite suchú
handričku,
ktorá nepúšťa
vlákna. vlákna.
specialist
repair
centre.
•
Na
čistenie
powerbanky
použite
suchú
handričku,
ktorá
nepúšťa
8) MicroUSB port (vstup)
specialist repair centre.
vlhkosťou
(napr. v (napr.
kúpeľni).
vlhkosťou
v kúpeľni).
• If you• have
questions
which remain
unanswered
by thesebyoperating
instructions,
If
you
have
questions
which
remain
unanswered
these
operating
instructions,
Z
bezpečnostných
dôvodov
je
zakázané
powerbanku
akokoľvek
upravovať
alebo
do
nej
Technické
dáta dáta
Z bezpečnostných dôvodov je zakázané powerbanku akokoľvek upravovať alebo do nej
jenínapájení
Použitie
Technické
oje
Použitie
contact our
technical
support support
service or
other or
technical
personnel.
contact
our technical
service
other technical
personnel.
Používaním
powerbanky
na iné účely,
akénež
sú zmienené
v tomto vnávode
na
zasahovať.
Používaním
powerbanky
na inénež
účely,
aké sú zmienené
tomto návode
na
USB USB zasahovať.
PoložkaPoložka
č. AS671č. AS671
apájení
• Never
theleave
power
unattended
during use.
• leave
Never
thebank
power
bank unattended
during use.
použitie,použitie,
môže dôjsť
k jej
poškodeniu.
Okrem toho
môže
použitie použitie
spôsobiťspôsobiť
skrat, skrat,
môže
dôjsť
k jej poškodeniu.
Okrem
tohonesprávne
môže nesprávne
et Počet
Pred každým
použitímpoužitím
skontrolujte
stav nabitia
a uistiteasa,
že sa, že
VstupnéVstupné
napätie napätie
5 V/1,5 A5 V/1,5 A
bíjí.
Pred každým
skontrolujte
stav powerbanky
nabitia powerbanky
uistite
• The •power
bank
warms
up
during
use.
Ensure
that
there
is there
sufficient
ventilation.
The power bank warms up during use. Ensure that
is sufficient
ventilation.
požiar alebo
elektrickým
prúdom.prúdom.
PozornePozorne
si prečítajte
návod anávod
uložte ahouložte
na bezpečnom
požiarúraz
alebo
úraz elektrickým
si prečítajte
ho na bezpečnom
je plne nabitá.
Výstupné
napätie napätie
5 V/2 A 5 V/2 A
je plne nabitá.
Do not cover
power
Výstupné
Do notthecover
thebank!
power bank!
mieste. mieste.
Ak budete
odovzdávať
tretej osobe,
s ním takisto
tento aj
návod
Ak produkt
budete produkt
odovzdávať
tretej odovzdajte
osobe, odovzdajte
s nímajtakisto
tento návod
že
Zabudovaný
dobíjací
akumulátor
Lítium-polymér
(LiPo)
3,7
V
/
4
000
mAh
značuje,
že
Zabudovaný dobíjací akumulátor
Lítium-polymér (LiPo) 3,7 V / 4 000 mAh
Uistite sa,
že špecifikácie
pripojenia
vášho mobilného
zariadenia
zodpovedajú
b) Electric
safety safety
na použitie.
Uistite
sa, že špecifikácie
pripojenia
vášho mobilného
zariadenia
zodpovedajú
b)
Electric
na použitie.
Čas nabíjania
Zhruba 5Zhruba
h (plné5nabitie
maximálnym
vstupným
prúdom)prúdom)
Čas nabíjania
h (plnésnabitie
s maximálnym
vstupným
pripojeniu
powerbanky
(pozrite(pozrite
technické
dáta). dáta).
• Never
the use
power
immediately
after it has
brought
from a cold
Powerbanka
spĺňa zákonné
národnénárodné
a európske
predpisy.predpisy.
Všetky názvy
a produktov
pripojeniu
powerbanky
technické
• use
Never
thebank
power
bank immediately
afterbeen
it has
been brought
from a cold
Powerbanka
spĺňa zákonné
a európske
Všetkyspoločností
názvy spoločností
a produktov
Dĺžka microUSB
kábla kábla
100 cm 100 cm
Dĺžka microUSB
Vždy si Vždy
prečítajte
návod na
obsluhu
vášho mobilného
zariadenia.
room into
a warm
Theone.
condensation
generated
may destroy
it. Allow it.theAllow the
čná
známky známky
príslušných
vlastníkov.
Všetky práva
si prečítajte
návod
na obsluhu
vášho mobilného
zariadenia.
room
into aone.
warm
The condensation
generated
may destroy
u.
Skutečná sú ochranné
sú ochranné
príslušných
vlastníkov.
Všetkyvyhradené.
práva vyhradené.
MateriálMateriál
Plast Plast
Neskratujte
výstupy
USB.
MicroUSB
kábel
nie
je
určený
na
prenos
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