
Dovozce do ČR:                                                                                                                                             duben 2009                                                                                                                                                www.sunnysoft.cz 
Sunnysoft s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      tel: 261215216 

 

 

Uživatelský manuál 

Powerchimp 
 

1. Odolný vnější plášť 

2. Tlačítko ovládání 

3. LED dioda 

4. Nabíjecí kabel 

5. Vstup/výstup s krytem 

6. Baterka 

 

 

 

Nabíjení mobilního telefonu, iPodu, digitálního zařízení: 

 

1. Pro zapnutí nabíječky stiskněte2x černé tlačítko (2), LED dioda se rozsvítí 

zeleně. 

2. Vyberte správný konektor pro vaše zařízení. Pokud konektor vhodný pro 

Vaše zařízení není součástí balení, navštivte 

https://powertraveller.com/tips_adapters/ 

3. Připojte konektor k nabíjecímu kabelu (4). 

4. Připojte kabel do nabíjecí zdířky vašeho zařízení. 

5. Sejměte měkký kryt z nabíjecí zdířky nabíječky Powerchimp a připojte 

kabel. 

6. Blikání zelené LED diody značí nabíjení. 

7. Nabíječka Powerchimp se sama vypne dvě minuty po plném dobitý 

vašeho zařízení. 

8. Blikání červené LED diody znamená, že Powerchimp potřebuje dobít. 

 

Opětovné nabití dobíjecích baterií: 

 

1. Nabíjení probíhá připojením nabíječky Powerchimp s USB portem vašeho 

počítače/laptopu 

2. Rozsvícená červená LED dioda značí nabíjení, pokud bliká, již se nenabíjí a 

jakmile se změní v zelené světlo, baterky jsou plně dobity 

 

Svítilna: 

 

1. Pro rozsvícení stiskněte třikrát černé tlačítko (2) 

 

Dobíjení Powerchimp: 

 

1. Blikání červeného světla znamená, že zařízení potřebuje dobít 

2. Plné nabití Powerchinp přes USB rozhraní vašeho laptopu trvá 5 hodin 

3. Vložte dobíjecí USB kabel do USB portu vašeho laptopu nebo do jiné USB 

zdířky 

4. Druhý konec kabelu zasuňte do zdířky na nabíječce Powerchimp. 

5. LED dioda svítí červeně pokud se zařízení nabíjí/ zeleně, pokud je zcela 

nabito.  

6. Dobíjet můžete pomocí elektrické sítě i solární energie za použití 

Solarmonkey. 

 

Použití Powerchimp k dobití těchto zařízení:  

 

1. Mobilní telefony na dobu přibližně 48 hodin pohotovostního režimu nebo 

4 hodiny volání 

2. iPod na dobu přibližně 20 hodin, 4 hodiny sledování videa 

3. AA dobíjecí baterie – dobití za přibližně 2 hodiny 

4. MP3/MP4 přibližně 3 hodiny 

5. PSP – přibližně 2,5 hodiny 

6. PDA – přibližně 24 hodin 

 

Poznámka:  skutečný čas nabíjení  souvisí s kapacitou a kvalitou užívaných baterií. 

 

 


