Jedním stisknutím tlačítka napájení aktivujete
zařízení.

Výstup (USB)
Svítilna

Vstup (microUSB)

Kontrolky k indikátoru nabití baterie:

obr. 3

DĚKUJEME!
NÁVOD K POUŽITÍ

ŽE JSTE SE ROZHODLI
PRO TENTO PRODUKT.

Tlačítko svítilny
Tlačítko napájení
Kapacitní LED kontrolky

obr. 1

obr. 2

Nabíjecí kabel USB

Nabíječka dokáže nabít téměř 95% chytrých
telefonů včetně řady iPhone, iPod, HTC, Nokia,
Sony, Samsung, Blackberry a dalších
příbuzných produktů. Přístroj je opatřen
standartním microUSB kabelem.
Prosíme, k nabití Vašich zařízení použijte odpovídající USB kabel.
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iPhone

MP3/MP4

iPod

Nokia

Samsung

• BATERIE
• KAPACITA
• DOBA NABITÍ
• VÝSTUPNÍ PARAMETRY
• VSTUPNÍ PARAMETRY
• HMOTNOST
• ROZMĚRY
• INDIKÁTOR STAVU
• ŽIVOTNOST BATERIE
• PROVOZNÍ TEPLOTA

lithiová
4.000 mAh
5h
DC 5V == 1A
DC 5V == 1A
133.8 g
107 × 47 × 24 mm
modrá LED
více než 500 cyklů
0 – 45 °C
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Fotoaparát

Nabíjení přístroje PURIDEA

Připojte a nabíjejte bez stisknutí tlačítka.
1. Kontrolky blikají, přístroj se nabíjí
2. Počet blikajících kontrolek zobrazuje aktuální stav
nabití přístroje PURIDEA
3. Pokud svítí všechny čtyři kontrolky, přístroj
je plně nabitý

Svietidlo

Vstup (microUSB)

ĎAKUJEME!
NÁVOD NA OBSLUHU

ŽE STE SA ROZHODLI
PRE TENTO PRODUKT.

Tlačidlo napájania

1. Kontrolky blikají, PURIDEA nabíjí připojené
zařízení

Kapacitné LED kontrolky

obr. 1

Nabíjací kábel USB

Nabíjačka dokáže nabiť takmer 95% chytrých
telefónov vrátane rady iPhone, iPod, HTC,
Nokia, Sony, Samsung, Blackberry a ďalších
príbuzných produktov. Prístroj je vybavený
štandardným microUSB káblom.
Prosíme, na nabitie Vašich zariadení použite zodpovedajúci USB kábel.
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iPhone

MP3/MP4

iPod

Nokia

Samsung

Fotoaparát

• BATÉRIA
• KAPACITA
• DOBA NABITIA
• VÝSTUPNÉ PARAMETRE
• VSTUPNÉ PARAMETRE
• HMOTNOSŤ
• ROZMERY
• INDIKÁTOR STAVU
• ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE
• PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA

líthiová
4.000 mAh
5h
DC 5V == 1A
DC 5V == 1A
133.8g
107 × 47 × 24 mm
modrá LED
viac ako 500 cyklov
0 – 45 °C

WWW.COOMAX.SK

Záruční informace:
www.coomax.cz/zaruka
Bezpečnost a odpovědnost:
www.coomax.cz/zaruka

CE: Dovozce prohlašuje, že na toto zařízení je vydáno
prohlášení o shodě (Declaration of Conformity) a odpovídá
všem souvisejícím směrnicím.

2) Počet blikajících kontrolek zobrazuje, kolik
kapacity v přístroji PURIDEA ještě zbývá (obr. 3)

Kontrolky na indikátore nabitia batérie:

Nabíjanie prístroja PURIDEA

Pripojte a nabíjajte bez stlačenia tlačidla.
obr. 2

Podpora produktu:
www.coomax.cz/zaruka

WEEE: Zařízení likvidujte v recyklačním středisku

Připojte nabíjené zařízení k PURIDEA
a stiskněte tlačítko napájení.

obr. 3

Tlačidlo svietidla

1. Nevystavujte nadměrnému horku jako např.
přímému slunečnímu svitu nebo ohni
2. Nenabíjejte v mokru nebo vlhku
3. Nepoužívejte v blízkosti výbušných nebo
snadno zápalných plynů a materiálů
4. Chraňte před ohněm
5. Chraňte před kontaktem s chemikáliemi baterie
6. Chraňte před pádem, nárazem a mechanickým
poškozením

Neotvírejte ani neopravujte zařízení, nevystavujte
jej vlhkosti, kapalinám, mrazu či horku.

Nabíjení zařízení
pomocí PURIDEA

Jedným stlačením tlačidla napájania aktivujete
zariadenie.
Výstup (USB)

Bezpečnostní instrukce:

1. Kontrolky blikajú, prístroj sa nabíja
2. Počet blikajúcich kontroliek zobrazuje aktuálny
stav nabitia prístroja PURIDEA
3. Ak svietia všetky štyri kontrolky, prístroj
je plne nabitý
Nabíjanie zariadenia
pomocou PURIDEA

Pripojte nabíjané zariadenie k PURIDEA
a stlačte tlačidlo napájania.
1. Kontrolky blikajú, PURIDEA nabíja pripojené
zariadenie
2) Počet blikajúcich kontroliek zobrazuje, koľko
kapacity v prístroji PURIDEA ešte zostáva (obr. 3)

Bezpečnostné inštrukcie:
1. Nevystavujte nadmernej teplote, ako napr.
priamemu slnečnému žiareniu nebo ohňu
2. Nenabíjajte v mokrom nebo vlhkom prostredí
3. Nepoužívajte v blízkosti výbušných alebo ľahko
zápalných plynov a materiálov
4. Chráňte pred ohňom
5. Chráňte pred kontaktom s chemikáliami batérie
6. Chráňte pred pádom, nárazom a mechanickým
poškodením
Podpora produktu:
www.coomax.sk/zaruka
Záručné informácie:
www.coomax.sk/zaruka
Bezpečnosť a zodpovednosť:
www.coomax.sk/zaruka
Neotvárajte ani neopravujte zariadenie, nevystavujte
ho vlhkosti, kvapalinám, mrazu alebo vysokej teplote.
WEEE: Zariadenie likvidujte v recyklačnom stredisku.
CE: Dovozca prehlasuje, že na toto zariadenie je vydané
prehlásenie o zhode (Declaration of Conformity) a
zodpovedá všetkým súvisiacim smerniciam.

