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Biztonsági előírások: 
A biztonsági előírások be nem tartása tűzet, elektromos szikrát, a 
készülékben és a felhasználóban bekövetkező sérülést okozhat. A 
Tronsmart PBT12 nagy kapacitású Li-Ion akkumulátor cellákkal van 
szerelve. Ez biztosítja a legjobb minőséget. Ne üsse, nyissa fel vagy fúrja 
meg, csatlakoztassa fordítva, zárja rövidre, tegye ki tűznek, magas 
hőmérsékletnek vagy helyezze bármilyen folyadékba az terméket. 
Használjon Tronsmart vagy bármilyen kompatibilis adaptert. Ha a PBT12 
kidudorodik vagy bármilyen rendellenes működést tapasztal, ne használja az 
eszközt és forduljon tanácsért az eladóhoz. A készüléket nem használhatja 
mentális vagy fizikailag sérült személy, gyermek vagy azok, akik nem 
rendelkeznek megfelelő tudással mindaddig, míg egy szakképzett személy 
meg nem mutatja a termék használatát. Vigyázzon, hogy gyermek ne 
játsszon az eszközzel.  
 
A doboz tartalma 

 Tronsmart PBT12 Presto külső akkumulátor 
 USB Type-C kábel 
 Használati utasítás 

 
Specifikáció: 
Kapacitás: 12.000 mAh 

Cella: ATL Lithium-Polymer 
Bemenet (Type-C):  DC:5V/3A 
Kimenet (Type-C):  DC 5V 3.0A Max 15W 
Kimenet (gyorstöltés):  DC 5V-6.5V/3A 6.5V-9V/2A 9V-12V/1.5A 
Méret:  55 x 158 x 10 mm 
Tanúsítványok: CE, FCC, RoHS, Qualcomm 
 
Gyártó: 
Value in Action Technology Co. LTD 
www.tronsmart.com / support@tronsmart.com 
A3 HeKan Industrial Building 41# WuHe Str. Bantian, LongGang District, 
Shenzhen, China 
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A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE 

 
 
 
 
 

1.  ON/OFF be-, kikapcsoló gomb 
2. USB csatlakozó 
3. USB Type-C csatlakozó 
4. Akkumulátor töltöttség visszajelző 

 
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  ON/OFF be-, 
kikapcsoló gombot. 

2. Bekapcsoláskor a LED-ekről leolvashatja a cella töltöttségi szintjét. 
3. Csatlakoztassa az USB kábelt a powerbank USB csatlakozójához (pl. 

USB-MicroUSB, USB-Lightning kábel (nem tartozék) vagy USB-USB 
Type-C (tartozék) – attól függően, milyen készüléket szándékozik 
tölteni az akkumulátorról. 

4. Az USB Type-C port ki-, és bemenet is (pl. Nexus 5X-hez) 

 

1 
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AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE 
Megjegyzés:  
Javasoljuk kompatibilis hálózati adapter (pl. Tronsmart WC1T) használatát a 
külső akkumulátor töltéséhez. 
Minden külső akkumulátor a használat során teljesítményveszteséget 
produkál. Ezért a külső akkumulátor kapacitása nem teljesen egyezik meg az 
általa feltöltött eszközök összes kapacitásával. 3. A külső akkumulátor a 
legtöbb mobiltelefonnal kompatibilis. Azonban néhány mobiltelefonhoz nem 
illeszthető, ez nem ok garanciakezelésre vagy kicserélésre. 
 
Csatlakoztatás: 
Csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt a számítógép / notebook USB 
portjához, vagy az USB hálózati töltőhöz (nem tartozék, Qualcomm 
QuickCharge vagy 5V/2A min. ajánlott), a Type-C oldalt pedig az 
akkumulátor USB Type-C portjához. A visszajelző LED-ekről leolvasható az 
akkumulátor töltöttségi szintje. 
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TÖLTÉS / KISÜLÉS 
 
Töltés (cella kapacitás az akkumulátor töltése közben) 
 

Állapot LED jelzés 
100% ● ● ● ● 
75-99% ● ● ● ☼ 
50-75% ● ● ☼ ○ 
25-50% ● ☼ ○ ○ 
0-25% ☼ ○ ○ ○ 

 
Kisülés (más eszköz töltése az akkumulátorról) 
 

Állapot LED jelzés 
75% felett ● ● ● ● 
50-99% ● ● ● ○ 
25-50% ● ● ○ ○ 
1-25% ● ○ ○ ○ 
1% alatt ☼ ○ ○ ○ 

 
● Folyamatosan világít ☼ Villog ○ Nem világít 
 
 
Megjegyzés: 
Az elektromos berendezéseket és akkumulátorukat ne dobja a háztartási 
szemétbe! Elhasználódás után adja le azt egy arra kijelölt gyűjtőponton. 
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Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat) 
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű 
használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási 
jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba. 
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel 
kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének 
megfelelően. 
 
Minőségtanúsítás 
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. 
Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki 
jellemzőknek. 
© 2016 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 


