
ENERGRID VS820PD & VS810PD POWER
BANKY pro osoby se zrakovým postižením
Výrobce: 2the Max Asia Pacific Limited, Unit 301, International Plaza, 20
Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Hong Kong # Uživatelská příručka Ener-
grid VS810PD a VS820PDX jsou powerbanky speciálně navržené pro zrakově
postižené. Řada VS Power Banks mohou nabíjet celou řadu digitálních zařízení
včetně iPhonu, iPadu, chytrých telefonů a tabletů se systémem Android.

Ovládání
Nabíjení zařízení pmocí powerbanky

1. Připojte nabíjecí kabel k některému z výstupních portů powerbanky. Výs-
tupní porty jsou označeny dvěma a třemi hmatovými tečkami.

2. Druhým koncem nabíjecího kabelu připojte nabíjené digitální zařízení.
3. V závislosti na zvoleném režimu upozornění vydá powerbanka jedno krátké

pípnutí a/nebo vibraci, po nichž následuje dlouhé pípnutí a/nebo vibrace
potvrzující normální připojení.

4. Digitální zařízení se nyní nabíjí. Poznámka: Port USB-C, který je oz-
načen dvěma hmatovými tečkami, poskytuje rychlejší nabíjení zařízení se
systémem iOS.

Nabíjení powerbanky

1. Připojte nabíjecí kabel k nabíječce USB. K nabíjení powerbanky se hodí
nabíječka USB s minimálním výstupním proudem 2A, která se obvykle
dodává s běžným smartphonem nebo tabletem.

2. Druhý konec nabíjecího kabelu připojte k některému ze vstupních portů
powerbanky. Vstupní porty jsou označeny jednou a dvěma hmatovými
tečkami.

3. V závislosti na zvoleném režimu upozornění vydá powerbanka jedno
dlouhé pípnutí a/nebo vibraci, po nichž následuje krátké pípnutí a/nebo
vibrace potvrzující normální připojení.

4. Powerbanka se nyní nabíjí. Poznámka: Port USB-C, který je označen
dvěma hmatovými tečkami, je kombinovaný vstupní a výstupní port. Uži-
vatel může dobíjet powerbanku nebo nabíjet digitální zařízení prostřed-
nictvím stejného portu.

Kontrola stavu nabití baterie

1. Stiskněte tlačítko napájení.
2. V závislosti na zvoleném režimu upozornění powerbanka pípá a/nebo vi-

bruje v následujících vzorcích, které indikují různé rozsahy úrovně nabití
baterie:

a. 0 % až 25 % - jedno rychlé pípnutí a/nebo vibrace
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b. 25 % až 50 % - dvě rychlá pípnutí a/nebo vibrace
c. 50 % až 75 % - tři rychlá pípnutí a/nebo vibrace.
d. 75 % až 100 % - čtyři rychlá pípnutí a/nebo vibrace.

Výběr režimu upozornění

Pro změnu režimu upozornění stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu
dvou sekund. V závislosti na zvoleném režimu výstrahy powerbanka vydá přís-
lušné zvukové znamení a/nebo vibraci, které indikují novou volbu.

Informace o likvidaci pro uživatele OEEZ

Tento symbol na výrobku a/nebo v průvodních dokumentech znamená, že
použitá elektrická a elektronická zařízení (WEEE) by neměla být smíchána
s běžným domovním odpadem. Za účelem řádného zpracování, využití a
recyklace odevzdejte tento výrobek (výrobky) na určených sběrných místech,
kde bude přijat zdarma. V některých zemích můžete případně výrobky vrátit
místnímu prodejci po zakoupení ekvivalentního nového výrobku.

Správná likvidace tohoto výrobku pomůže ušetřit cenné zdroje a zabrání případ-
ným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak
mohly vzniknout v důsledku nevhodného nakládání s odpadem. Pro další infor-
mace o nejbližším určeném sběrném místě se obraťte na místní úřad.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu mohou být v souladu s vaší národní
legislativou uloženy sankce.

Zjednodušené prohlášení o shodě

Společnost 2the Max Asia Pacific Limited tímto prohlašuje, že toto rádiové
zařízení typu powerbanka je v souladu se směrnicí 2014/30/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
www.matapo.com/conformity.
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