Powerbank z możliwością
ładowania indukcyjnego

Dziękuje za zakup Powerbanka bezprzewodowego Tronsmart WP01
AirAmp. Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zachowaj
ją do dalszych informacji.

DIAGRAM PRODUKTU
Bezprzewodowe ładowanie: 5V/1A, 9V/1.1A
(Kompatybilne ze standardem QI)

USB typu C
(Wejście/wyjście)

Włącznik

VoltiQ, 5V/2.4A maksymalnie na oba porty.
Każdy port jest zoptymalizowany pod kątem wzmocnienia
i zapewnia taką samą moc wyjściową

FUNKCJE
Najlepsze rozwiązanie do ładowania hybrydowego zaprojektowane i
wyposażone w bezprzewodowy panel do ładowania w Power Banku,
która może być używana razem. Power Bank wyposażony jest w port
USB typu C umożliwiający dostarczanie (wejścia / wyjścia) 5V/3A i 2 porty
USB z maksymalną mocą 5V/2,4A.
Bezprzewodowa konsola ładowania jest zgodna ze standardami Qi
Wireless Charging, które obsługują iPhone'a X, iPhone'a 8 i iPhone'a 8
Plus z mocą 5W i telefonów z Androidem, takich jak Samsung Galaxy s9 /
s8 +, Note8, LG G6 i inne zgodne z Qi Wireless Charging urządzenia z
moc 10W. Maksymalna moc do 25 W (Wireless Charging Pad i Power
Bank). Ognioodporne wykończenie powierzchni jest zaprojektowane tak,
aby wytrzymać pęknięcia, odciski palców i zapewnia pewny chwyt.

SPECYFIKACJA
Pojemność
Wejście (USB typ-C)
Wyjście (wszystko)
(port typu-C)
(USB 1 i 2)

Wyjście (tryb bezprzewodowy)
Wymiary
Waga
Certyfikaty

5V/3A

w obu portach
Każdy port jest zoptymalizowany pod kątem
wzmocnienia i zapewnia taką samą moc wyjściową
Tryb standardowy
Tryb szybki

ZAWARTOŚC OPAKOWANIA
Powerbank, kabel USB typu C, karta gwarancyjna, karta Volt IQ,
Instrukcja, woreczek ochronny

UŻYWANIE
Użyj kabla USB typu C, aby naładować bank energii za pośrednictwem
portu USB typu C. Po podłączeniu urządzeń do portów banku mocy,
bank energii może automatycznie wykryć urządzenia i natychmiast
rozpocząć ładowanie.
W trybie ładowania bezprzewodowego należy nacisnąć i przytrzymać
przycisk na boku przez 3 sekundy, aby aktywować ładowanie
bezprzewodowe i umieść urządzenie na środku powierzchni banku
energii.

OPIEKA I UTRZYMANIE

Prosimy zatrzymać tą instrukcję obsługi na przyszłość. Zapamiętaj
następujące punkty:
- Nie rozkręcaj samodzielnie urządzenia;
- Unikaj ładowania jakiegokolwiek urządzenia gdy w tym samym czasie
łądujesz powerbank
- Nie ajsterkuj przy urządzeniu ani nie wystawiaj go nanadmierne
przegrzanie, wilgoć lub bezpośrednie słońce.
- Nie urzywaj gdy powerbank zostanie zalanny przez jakikolwiek płyn.

GWARANCJA
Twój “Tronsmart AirAmp 8000mAh” jest objętny 24 miesięczną
gwarancją od daty zakupu w przypadku wad materiałowych i wad
wykonania w warunkach normalnego użytkowania i obsługi. Jeśli bank
mocy okaże się uszkodzony w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu, zwróć
wadliwą część lub jednostkę, opłaconą z góry wraz z wyjaśnieniem
reklamacji. Proszę starannie zapakować bezprzewodową ładowarkę, aby
uniknąć uszkodzeń w transporcie. W ramach tej gwarancji firma
Tronsmart naprawi lub wymieni wszelkie części uznane za wadliwe

z powodu wady producenta. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie
użytek osobisty i obejmuje wszystkie produkty. Nie istnieją żadne inne
gwarancje, poza tym wyraźnie określone w niniejszym dokumencie.
Gwarancja nie podlega przeniesieniu. Firma Tronsmart w żaden sposób
nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty lub niedogodności
spowodowane przez awarię lub zaniedbanie użytkownika, nadużycie lub
użycie lub ostrzeżenia zawarte w materiałach produktu. Ponadto
tronsmart nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub
wynikowe szkody wynikające z użytkowania tego produktu, a wszelka
odpowiedzialność nie może przekroczyć ceny zakupu produktu.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCYCH
ELEMENTÓW
- Szkoda z powodu wypadku, niewłaściwego użycia, nadużyć, przemian
lub aktów wandalizmu.
- Niewłaściwa lub niewystarczająca konserwacja.
- Nieautoryzowane modyfikacje lub wykorzystanie komercyjne.
- Uszkodzenia w transporcie powrotnym.
- Nieuprawnione użycie przez dzieci poniżej 18 roku życia.

