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Uživatelský manuál 

Powermonkey-classic 

Powermonkey-classic je záložní nabíječka , vyrobená z materiálů a komponent velmi vysoké kvality . Vytváří tak kombinaci vysoké spolehlivosti a odolnosti a to právě ve 
chvíli, kdy to budete nejvíce potřebovat. Produkt se skládá z power banky , kterou je možné nabít buď prostřednictvím solární energie (je potřeba produkt Solarmonkey), 
síťové zásuvky či USB konektoru počítače . Díky svým malým rozměrů lehce padne do vaší kapsy a tak jej můžete mít stále sebou.  

Maximální rezervní energie pro:  

• Všechny iPody – 40 hodin  
• Mobilní telefony – 96 hodin  
• Digitální fotoaparáty – 1600 obrázků  
• PSP – 5 hodin  
• MP3/MP4 – 6 hodin  
• PDA – 48 hodin  

Nabíjecí časy:  

• (Při použití se Solarmonkey)Solární nabíječka: 6 hodin na slunečním světle 
nabije jednotku z 1/3, což odpovídá energii pro 1 mobilní telefon  

• Nabíjení ze zásuvky: 3,5 hodiny do plného nabití  
• USB nabíjení: 6 hodin do plného nabití  

Powermonkey-classic obsahuje následující bezpečnostní funkce:  

• Ochranu proti zkratu  
• Ochrana proti přebití  
• Ochrana proti vybíjení  
• Ochrana proti protiproudu  

 

Parametry:  

• kapacita baterie: 2200mAh  
• vstupní rohraní: DC 3.5×1.1mm  
• vstupní napětí: 5V 600mA  
• výstupní rozhraní: DC 3.5×1.1mm  
• výstupní napětí: 4,5 až 5 V  
• výstupní proud: maximalně 700mA  
• váha: 70g  
• rozměry: 88×39×37mm  

Obsah balení:  

• 1 x Powermonkey-classic jednotka (powerbanka)  
• 1× AC adapter s redukcemi, který bude pracovat ve více než 150 zemích 

a má vyměnitelné hlavice pro Spojené království, USA, Austrálii a Evropu  
• Nokia, Nokia Mini, Motorolla V66, Samsung E900, Siemens C25 a Sony 

Ericsson široké konektory  
• 1 x Mini USB pro chytré telefony, PDA a jiná zařízení  
• 1 x samice konektoru USB pro použití s vhodným kabelem vašeho zařízení  
• 1 x iPod/iPhone konektor  
• 1 x konektor pro Sony PSP a většinu digitálních fotoaparátů  
• Kabel pro nabíjení z notebooku přes USB  
• Černý cestovní pytlík  
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Návod k použití 

Nabíjení mobilního zařízení: 

• Zapněte Powermonkey-classic přepnutím spínače do polohy „ON“ 

• Pokud dioda bliká zeleně je Powermonkey-classic připraven po 
nabití vašeho zařízení. Pokud dioda bliká červeně je nutné 
Powermonkey-classic nabít. 

• Vyberte příslušný konektor pro vaše mobilní zařízení a připojte ho 
k výstupnímu kabelu  Powermonkey-classicu, nebo použijte 
standardního Nokia konektoru přímo na kabelu. Příslušný konektor 
zapojte do vašeho mobilního zařízení. 

• Po té co se je vaše zařízení plně nabito, odpojte Powermonkey-
classic 

• Spínač přepněte do polohy „OFF“ pro uchování energie 
 

 

Nabíjení Powermonkey-classicu: 

1. Nabíjení ze zásuvky  

 

• Ujitěte se, že spínač na Powermonkey-classicu je v poloze 
„OFF“ 

• Vyberte správnou výměnou hlavu k AC adapteru dle typu 
zásuvky, země ve které se nacházíte 

• AC adapter zasuňte do zásuvky 

• Kabel AC adapteru zastrčte do vstupního konektoru 
Powermonkey-classicu 

• Červeně svítící dioda indikuje nabíjení. Po změně na zelenou, 
je jednotka plně nabita 

• Odpojte AC adapter 
 

2. USB nabíjení 

 
Jestliže máte laptop nebo jiné zařízení s USB zásuvkou, je možné 

nabít Powermonkey-eXplorer prostřednictvím dodávaného USB 

kabelu. 

• Vezměte propojovací navíjecí kabel a zatáhněte za oba 
konce najednou od sebe. (Netahejte pouze za jeden konec, 
může tak dojít k zablokování kabelu!)  

• USB konektor kabelu zapojte do PC 

• Druhý konec kabelu zastrčte do vstupního konektoru 
Powermonkey-classicu 

• Červeně svítící dioda indikuje nabíjení. Po změně na zelenou, 
je jednotka plně nabita 

• Odpojte kabel 
 

 


