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Kedves Vásárlónk!

Az Ön új Powerbank tartalék akkumulátora
optimális kísérő a szabadban, túrázás közben
vagy kerékpártúrákon, amikor  hosszabb időt
tölt áramellátás nélkül. Az akkumulátort a
beépített lámpa teszi tökéletessé.

A tartalék akkumulátorral különböző, akku-
mulátorral  működő, 5 V-os töltőfeszültségű
végberen dezéseket, mint okostelefont,
 digitális fényképezőgépet, MP3-lejátszót 
és egyéb készüléket tölthet fel – a készülék
 akkumulátor-kapacitásától függően akár
többször is, amíg a Powerbank tartalék
 akkumulátor le nem merül.

Kívánjuk, legyen öröme a termék
 használatában!

A Tchibo csapata

www.tchibo.hu/utmutatok
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Rendeltetés
A Powerbank tartalék akkumulátort különböző,
akkumulátorral működő, 5 V-os töltőfeszültsé -
gű készülékek, pl. mobiltelefonok, okostelefo -
nok, MP3/MP4-lejátszók, digitális fényképező-
gépek és hasonlók feltöltésére tervezték. 
A termék magánjellegű felhasználásra
alkalmas, ipari célokra nem használható.
A Powerbank beltéri és kültéri használatra
alkalmas. 
Maga a Powerbank közvetlenül  számítógépen
vagy egy USB-s hálózati adapteren keresztül
tölthető fel.

VESZÉLY gyermekek esetében
A gyermekek nem ismerik fel az elektromos•
eszközök szakszerűtlen kezelésében rejlő
veszélyeket. A készüléket gyermekektől
tartsa távol.
Ne engedje, hogy a csomagolóanyag•
 gyermekek kezébe kerüljön. 
Többek között  fulladásveszély áll fenn! 

Biztonsági előírások
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VIGYÁZAT - tűzveszély
A tartalék akkumulátor és a hordozható•
készülékek töltés közben felmelegszenek. 
Ne takarja le a készülékeket. Ne használja 
a tartalék akkumulátort robbanásveszélyes
gázok közelében.

VIGYÁZAT - sérülésveszély
A LED-es lámpa fénye nagyon erős. •
Ne  néz zen közvetlenül a fénybe. Senkinek 
ne  világítson közvetlenül a szemébe.
Csak legalább 5,0 V-os bemeneti feszültségű,•
beépített akkumulátorral rendelkező, hordoz-
ható készülékeket töltsön. Ne próbáljon meg
más készüléket csatlakoztatni vagy egyes
akkumulátorokat közvetlenül feltölteni. 
A hagyományos elemeket feltölteni tilos!
Óvja a tartalék akkumulátort nyílt lángtól,•
magas hőmérsékletektől, közvetlen napsu-
gárzástól és hasonlótól. Túlhevülés, robbanás
vagy rövidzárlat veszélye áll fenn.
Óvja a készüléket leeséstől, ütődéstől, rázkó-•
dástól vagy egyéb mechanikus behatástól.
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Ne szerelje szét a tartalék akkumulátort.•
 Semmilyen változtatást ne végezzen a készü-
léken. A szakszerűtlenül végzett javítások
jelentős veszélyforrássá válhatnak a készü-
léket használó személyre nézve. A tartalék
akkumulátort javítását csak szakszervizben
végeztesse vagy forduljon a kereskedőhöz.
Az akkumulátor szilárdan be van szerelve a•
tartalék akkumulátorba, nem lehet és nem
szabad saját kezűleg  kicserélni. Az akkumu-
látor sérülése esetén forduljon a kereskedő -
höz. 

FIGYELEM – anyagi károk
A Powerbank zárt borítófedéllel fröccsenő víz•
ellen védett. Azonban ne merítse a tartalék
akkumulátort vízbe vagy más folyadékba,
mert a készülék megrongálódhat.
A LED-izzót nem lehet és nem szabad kicse-•
rélni. 
A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert,•
illetve agresszív vagy súroló hatású tisztító-
szert.
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Tulajdonságok

A Powerbank a következő előnyökkel rendel-
kezik:

intelligens védelem a következők ellen:•
 túltöltés, teljes lemerülés, túlfeszültség,
rövidzárlat
alacsony önkisülés•
egy feltöltött akkumulátor (6.000 mAh)•
elegendő, pl. egy 500 mAh akkukapaci-
tással rendelkező végberendezés kb. 
10 – 12-szeri feltöltéséhez, vagy egy 
2.000 mAh akkukapacitással rendelkező
végberendezés kb. 2 – 3-szori feltöltéséhez
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Használat

• A problémamentes működés érdekében
rendszeresen töltse fel a Powerbankot.

• Ha a Powerbank akkumulátorának belső
kapacitása nagyon lecsökkent, vagy
elektronikai problémák lépnek fel, kap-
csolja ki a Powerbankot, hogy megóvja
hordozható készülékét a károsodástól.

• Ha a Powerbank nincs csatlakoztatva
másik készülékhez, néhány másodperc
elteltével automatikusan kikapcsol.

Powerbank feltöltése USB-n keresztül
Csatlakoztassa a töltő-m

kábelt a micro-USB-
dugóval a Powerbank
DC 5V IN bemenetéhez.
Majd csatlakoztassa 
az USB-dugót számító-
gépe vagy egy hálózati
adapter (nem tartozék)
szabad USB-portjához. 

A töltési folyamat automatikusan megkezdődik.

PC/Mac
USB
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Akkumulátorral működő hordozható
 készülékek töltése

Dugja a töltőkábelm

USB-dugóját a
 Powerbank DC 5V OUT
kimenetébe. Csatla-
koztassa a micro-
USB-dugót a hordoz-
ható készülékhez. 
A töltési folyamatm

automatikusan meg-
kezdődik.

Ha a töltés nem indul el automatikusan, m

a töltési folyamat aktiválásához nyomja
meg röviden a Powerbank be-/kikapcsoló
gombját.

Vegye figyelembe hordozható készü-
léke használati útmutatóját is.
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A Powerbank automatikusan kikapcsol, amint 
a csatlakoztatott, hordozható készülék teljesen
feltöltődött.

Ha idő előtt meg akarja szakítani a töltésim

folyamatot, tartsa lenyomva a Powerbank 
be-/kikapcsoló gombját, amíg a kontroll-
lámpák kialszanak. Húzza ki a töltőkábelt.

• A hordozható készülék Powerbankról
történő leválasztása után a Powerbank
kontroll-lámpái még kb. 10 másodpercig
villognak, illetve világítanak.

• Nagyobb táblagépek és más, hasonlóan
magas akkumulátor-kapacitású készü-
lékek töltésére a Powerbank csak korlá-
tozottan alkalmas. Teljes feltöltés nem
lehetséges.

• Ha Ön 100 mA áramfelvétel alatti
hordoz ható készülékeket csatlakoztat
töltésre, a Powerbank rövid idő múlva
magától kikapcsol, mert nem ismeri fel
fogyasztóként a hordozható készüléket 
- lásd az „Üzemzavar / Hibaelhárítás”
fejezet.
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Töltöttségi állapot kijelző
A töltés során a töltöttségi
állapotot jelző kontroll-
lámpák mutatják a Power-
bank aktuális kapacitá sát
(100% - 75% - 50%- 25%):

Kontroll-lámpa világít – még van kapacitás•
Kontroll-lámpa nem világít – lemerült•
Amikor mind a négy kontroll-lámpa világít,•
a Powerbank teljesen fel van töltve.
Ha már mindegyik kontroll-lámpa kialudt, •
a Powerbank teljesen lemerült, és a követ-
kező használat előtt újra fel kell tölteni.
A Powerbank töltöttségi állapotának kijel-m

zéséhez nyomja meg egyszer röviden 
a be-/kikapcsoló gombot. A töltöttségi
állapot jelzése kb. 10 másodpercig tart.
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LED-es lámpa

Folyamatosan világítás
A lámpa bekapcsolásához nyomja meg m

2-szer röviden a be-/kikapcsoló gombot.
A lámpa kikapcsolásához tartsa lenyom -m

va a be-/kikapcsoló gombot, amíg a LED
kialszik.

Villogó fény
(SOS-jelzés: 3x rövid - 3x hosszú - 3x rövid)

A villogó fény bekapcsolásához nyomjam

meg 3-szor röviden a be-/kikapcsoló
gombot. 
A villogó fény kikapcsolásához tartsam

lenyomva a be-/kikapcsoló gombot, amíg 
a LED kialszik.
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Üzemzavar / Hibaelhárítás

A hordozható készülék nem töltődik
• Megfelelően van csatlakoztatva a hordozható

készülék és a Powerbank?
• Be van kapcsolva a Powerbank? Szükség

esetén nyomja meg egyszer röviden a  
be-/kikapcsoló gombot.

• Fel van töltve a Powerbank akkumulátora? 
Ha az egyik töltésjelző kontroll-lám pa sem
világít vagy villog, a Powerbank lemerült.

• Ha Ön a Powerbankot erős mágneses mezők
(pl. televízió vagy hangszóró) közelében
használja, töltés közben hibás működés
léphet fel. Változtasson helyet, kapcsolja ki 
a Powerbankot, majd kapcsolja újra be, és
próbálkozzon újra.

A Powerbank rövid idő múlva automatikusan
kikapcsol

A csatlakoztatott mobil készülék áramfel -•
vétele 100 mA alatti? Ekkor nem ismeri fel 
a hordozható készüléket fogyasztóként. 
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Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a behelyezett akku-
mulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból
készültek. Az anyagok újrahasznosítása csök-
kenti a hulladék mennyiségét és kíméli a kör-
nyezetet.

Műszaki adatok

Modell:                          327 565
Akkumulátor:                lítium-ion 6.000 mAh
Bemenet:                      DC 5V 1A 
Kimenet:                       DC 5V 2,4A
Töltési idő:                    kb. 7 óra ( 0,5 h)
Környezeti feltételek:  0 és +45 °C között
Made exclusively for:         
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a
termék fejlesztés során műszaki és optikai
 változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.
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A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen
a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és
könnyű csomagolóanyagok eltávolításához
használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek, vala-
mint az elhasználódott akkumuláto -
rok/elemek nem kerülhetnek a háztar-
tási hulladékba! 
Önt törvény kötelezi arra, hogy a régi
készülékeket a háztartási hulladéktól
elkülönítve ártalmatlanítsa, valamint
az elhasználódott akkumulátorokat/
elemeket az illetékes települési, illetve
városi hivatalok gyűjtőhelyein adja le. 

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan
akkumulátor található, amely biztonsági
okokból szilárdan be van építve és a burkolat
megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. 
A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kocká-
zatot jelent. Ezért a készüléket egy darabban
adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és
az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.
Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtő-
helyekkel kapcsolatban az illetékes települési
vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Ezt a terméket a legújabb gyártási  eljárásokkal
állították elő, és  szigorú minőségellenőrzésnek
vetették alá. A Tchibo  Budapest Kft. (a további -
ak ban: „Forgalmazó”) garanciát vállal a termék
 kifogástalan minőségéért.
JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK:
A Forgalmazó — az egyes tartós  fogyasztási
 cikkekre  vonatkozó  kötelező jótállásról szóló
151/2003 (IX. 22.)  Kormányrendelet alapján —
 fogyasztói szerződés  keretében általa értékesí-
tett, jelen jótállási jegyen  feltüntetett, új tartós
 fogyasztási cikkre 3 éves  időtartamra köte-
lező jótállást vállal. A kötelező jótállás 3 éves
 időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részé -
re történő átadásával, vagy ha az üzembe
helyezést a For gal mazó illetve megbízottja
végzi, az üzembe  helyezése  napjával kezdődik.
A kötelező jótállás  Magyarország közigaz ga -
tási területén érvényes.
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthe -
tő (151/2003. (IX. 22.)  Kormányrendelet 4. §. (1)).
A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdono -
sa  érvényesítheti,  feltéve, hogy fogyasztónak
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Jótállási jegy



minősül. (A Ptk. 685 § d) pontja alapján
 fogyasztó a gazdasági vagy szakmai tevékeny -
ség körén kívül eső célból szerződést kötő
 személy.)
A 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2. §-a értel-
mében,  amen nyi ben a  fogyasztó bemutatja 
az ellenérték  megfizetését igazoló bizonylatot,
úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizo-
nyítottnak kell tekinteni. A Forgalmazó kéri 
a  Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények
 zökkenőmentes érvényesítése érdekében az
ellenérték megfizetését  igazoló bizonylatot
feltétlenül őrizzék meg!
A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat,
hogy a  ké szülék  használatba vétele előtt
figyelmesen olvassák végig a használati
 (kezelési)  útmutatót.
A Vásárló jótálláson és szavatosságon
 alapuló jogai:
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény („Ptk.”), valamint az egyes tartós
fogyasztási  cik kekre  vonatkozó  kötelező jótál-
lásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrende -
let, továbbá a fogyasztói szerződés  keretében
 érvényesített  szavatossági és  jótállási igények
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intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM ren-
delet  szabályozza.
A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás
a Vásárlók  törvényből eredő szavatossági és
egyéb jogait nem érinti.
A Forgalmazó tájékoztatja a Tisztelt Vásárlókat,
hogy — mivel Magyar orszá gon javítószolgála -
tot nem működtet — a Vásárlók a jótállás alap -
ján őket  megillető jogok közül a kijavítás
helyett a kicserélést választhatják.
A termék kicserélése esetén a jótállási idő
 újrakezdődik.
A Ptk. 306. §-ának (1) bekezdése b) pontja
 szerint, ha a fogyasz tónak sem kijavításra, sem
kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett
a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta,
vagy e kötelezettségé nek a Ptk. 306. §-ának
(2) bekezdésében foglalt feltételekkel nem tud
eleget tenni – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényel het vagy elállhat a
szerződés től, mely esetben a fogyasztónak
a kifizetett vételár  visszajár.
A 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet 7. §-a
szerint, ha a fogyasz tó a fogyasztási cikk
 meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe
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 helyezéstől)  számított három  munkanapon
belül érvényesít csere igényt, a forgalmazó
nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésé -
nek a) pontja értelmében  aránytalan többlet-
költségre, hanem köteles a fogyasztási cikket
kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a
rendelte tés szerű használatot  akadá lyoz za.
A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye
 érvényesítésével  kapcsolatos nyilatkozatát
a kereskedőhöz kell intéznie.
A nem rendeltetésszerű használat elkerülése
érdekében a  termékhez használati (kezelési)
útmutatót  mellékelünk. Kérjük, hogy az abban
foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert
a használati  útmutatótól eltérő használat,
kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén
a készülékért jótállást nem  vállalunk. Nem
 vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részek -
re, a vízkő okozta károkra és a  felhasz nálásra
kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás
megszűnését eredményezi a szakszerűtlen
szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn
belül  történő  illetéktelen beavatkozás.
A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben
előírt  szavatossági jogokat. 
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Kérjük, a jótállási jegyet
 nyomtatott betűkkel töltse ki!

Cikkszám: 327 565

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:
Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:
Tchibo GmbH
Überseering 18
 22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:
Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG



Cikkszám: 327 565


