
 

1  Změny a chyby v manuálu vyhrazeny. 

Powerbanka Pineng PN-993 
Uživatelská příručka 

Čeština 
 

Hlavní parametry

Typ článku: Li-Pol 10 000 mAh 
(3,7V) 

Vstupní konektory: micro USB, 
USB type C 

Výstupní konektory: USB, USB 
type C 

Využitelná kapacita: nejméně 
6300 mAh při 5V 

Výstup: 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 
(USB), 5V/3A (USB-C) 

Vstup: 5V/2A,9V/2A,12V/1.5A 
(micro USB), 5V/3A (USB-C) 

Rozměry: 145×72×15 mm 

Hmotnost: 230 g 

 

Obecné vlastnosti 

1. Rychlé nabíjení Qualcomm Quick Charge 3.0 18W – dokáže 
nabít smartphone až na 80% kapacity za 35 minut 

2. Automatické zapnutí powerbanky po připojení zařízení 
3. Nabíjení přes micro USB i USB-C 
4. Ukazatel zbývající kapacity powerbanky na displeji v procentech 
5. Velikost běžného 5“ smartphonu 
6. Podsvícený LCD displej 
7. Identifikace běžného 5V/2,4A a Quick Charge nabíjení 
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Technické vlastnosti 

1. Ochrana proti přepětí a zkratu 
2. Při Quick Charge nabíjení si zařízení může zvolit napětí od 4,6V 

do 13V v krocích po 0,2V 
3. Účinnost měniče nejméně 85% při 5V 
4. Pohotovostní doba >5000 hodin 
5. Provozní teplota: 0°C - 40°C 
6. Skladovací teplota: -10°C – 50°C 
7. Až 500 nabíjecích cyklů 

 

Zapnutí a vypnutí 

Powerbanka se umí zapnout sama po připojení nabíjeného zařízení. 
Manuální zapnutí můžete provést dvojitým stisknutím zapínacího 
tlačítka na straně powerbanky. 

Při dlouhé nečinnosti se powerbanka automaticky vypne. Pro  
manuální vypnutí podržte zapínací tlačítko na straně powerbanky. 

 

Symboly na displeji 

Číslo – procentuální nabítí powerbanky v rozsahu 1-100% 

IN – nabíjení powerbanky (při nabíjení bliká, po nabití svítí) 

TYPE C – používání USB-C vstupu/výstupu 

5.0V 2.4A – používání USB výstupu při 5V 

QC 3.0 – používání USB výstupu se zapnutým Qualcomm Quick 
Charge  

Recyklace a ekologická likvidace 

Přístroj odevzdejte na nejbližší sběrnu elektroodpadu nebo zašlete 
prodejci, který výrobek předá k recyklaci. 
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Upozornění 

Nevystavuje vodě, vysoké vlhkosti, ohni a extrémním teplotám. 
S powerbankou neházejte, nerozebírejte ji a nenechávejte ji vybitou 
při skladování – hrozí znehodnocení baterie. Pokud se začne baterie 
nafukovat nebo chovat jinak nestandardně, ihned přestaňte používat 
powerbanku. Nevystavujte powerbanku dosahu dětí. 

Záruka 

Prodejce na výrobek poskytuje záruku 24 měsíců od data zakoupení. 

Výrobce 

Pineng, Tic Tech Enterprise 

A-3-29, 3rd Floor, Great World Center, 197-199 , Jalan Kampar, 30250 
Ipoh, Perak  

Web: www.pineng.com.my 

Vyrobeno v Číně. 


