
OUTXE Savage Power Bank 10000mAh 

Uživatelský manuál

OUTXE je outdoorová značka, která se snaží vytvořit
dobře navržené, robustní produkty pro váš aktivní venkovní život.
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Specifikace

Model

Kapacita 10000mAh / 37Wh

Lithium-Polymer

Micro USB vstup: DC 5V / 2A (max) 

Solární nabíjení: 5V 360mA / 1.8W (max)

DC 5V / 3A (max)

Max 2.4A na port 

Podporujte inteligentní nabíjení.

Typ baterie

Vstup

Výstup

PCPB10000WS / PCPB10000W

110 × 80 × 10 mm / 7.5 × 6.2 × 0.5 inRozměry

200g / 12 ozHmotnost

0 - 45℃

Vyšší teploty pravděpodobně způsobí, 
že baterie bude příliš aktivní a horká.
Nižší teploty činí baterii méně aktivní, 
což negativně ovlivňuje výkon baterie.Provozní teplota

Obsah balení
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Pokyny pro indikátory
Tato PowerBanka má 6 LED indikátorů. Jakmile začne blikat 
první indikátor, nabjite PowerBanku. Pro PCPB10000WS, když 
je poslední indikátor červený, solární panel se nabíjí.

Jak používat LED svítilnu
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Prázdný

Přehled produktu
Indikátory solárního nabíjení ( pro 
PCPB10000WS) 

Micro USB vstup

Smart USB výstup

Vodotěsný kryt

LED světlo
Závěsný kroužek

Tlačítko zapnutí

Ochranný 
gumový polštář

Indikátor baterie 

Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení 
rozsvítíte kontrolku a světlo zhasne v 
libovolném režimu.

Stiskněte tlačítko napájení rychle po sobě, 
abyste přepnuli od silného světla až po slabé 
světlo na SOS.
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Poznámky

Pokud je výstupní proud nabíječky mezi 2A a 3A, může plné 
nabití trvat 6-7h. Pokud je výstupní proud nižší než 2A, doba nabíjení 
se odpovídajícím způsobem zvýší.

Jednoduše nechte PCPB10000WS na slunečním svitu pro 
solární nabíjení, není třeba stisknout žádné tlačítko. Když začne 
nabíjení, poslední indikátor se změní na ČERVENOU. Trvá asi 35 
hodin, než se plně nabije, kvůli omezené velikosti solárního panelu a 
míře konverze. Solární nabíjení se doporučuje pouze pro nouzové 
použití. Předtím, než budete venku, plně nabijte přístroj ze zásuvky.

Když pátý indikátor bliká nebo svítí, baterie je příliš aktivní. 
Nepokládejte PowerBanku na slunce, aby se nabíjela. Pokud tak 
učiníte, můžete baterii poškodit.

Jak nabít PowerBanku

Připojte zdroj napájení k nabíječce (výstup: DC 5V 0,5A ~ 3A) 
pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB. Po ukončení nabíjení 
zůstanou všechny indikátory svítit.
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Poznámky

Zavřete vodotěsné víko, když jednotku nepoužíváte, abyste 
zabránili vniknutí vody do výrobku.

Nejnovější inteligentní technologie je uvnitř každé napájecí sítě 
OUTXE, takže automaticky detekuje a dodává optimální nabíjecí 
proud pro všechna připojená zařízení, aby zajistila efektivní a 
bezpečné nabití

Vlastní ochrana a obnovení
Tento výrobek je certifikován podle CE, FCC, RoHS a jeho vestavěná 
ochrana více okruhů zabraňuje nadměrnému nabíjení, nadměrnému vybití, 
přehřívání a imunitě vůči jakémukoli zkratu.
Pokud se výrobek přepne do režimu samostatné ochrany (všechny 
indikátory začnou blikat), odstraňte připojené zařízení a obnovte napájecí 
zdroj tím, že jej okamžitě nabijete nabíječkou.

Jak nabíjet vaše zařízení

Není třeba stisknout tlačítko napájení. PowerBanka OUTXE detekuje a 
nabíjí okamžitě všechna připojená zařízení. Po úplném nabití 
napájecího zdroje nebo připojeném zařízení se přístroj vypne do 30 
sekund.
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Kontaktujte nás

support@outxe.com

https://www.facebook.com/outxefans

https://www.youtube.com/c/outxeofficial

https://www.instagram.com/outxe

www.outxe.com

Záruka

Na produkty OUTXE se vztahuje omezená záruka na 18 měsíců od 
data zakoupení. Záruka se nevztahuje na nesprávné použití výrobku 
nebo na výrobky zakoupené z jiných neautorizovaných zařízení.

Poznámky

Nepoužívejte výrobek v extrémních teplotách a vlhkosti.

Nikdy nenechávejte napájecí banku ani jiná elektronická zařízení 
na volnoběhu pod sluncem, protože teplota v autě může 
dosáhnout až 70 ° C, což by mohlo ohrozit kvalitu baterie.

Během nabíjení neumisťujte napájecí baterii do ochranného krytu.

Na produkt neklepejte, nehažte s ním ,ani nepropichujte

Neodstraňujte ani neopravujte zařízení sami.

Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.
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Problém

Powerbanka se nenabíjí 
správně.

Získejte jiný fungující nabíjecí USB kabel a 
5V 2A nabíječku. Zkuste znovu nabít.

Snažil jsem se nabíjet 
powerbanku se sluneční 
energií po dobu 3 hodin, 
ale úroveň baterie se 
nikdy nezměnila.

Uvědomte si, že trvá 35 hodin, než se 
dostanete plné nabití pomocí solárních 
článků. Rychlost nabíjení závisí na intenzitě 
slunečního světla, velikosti solárního panelu 
a na míře konverze panelu. Prosím, zkuste 
ji nabít za několik dní.

Snažil jsem se nabít svůj 
telefon s powerbankou po 
dobu 6 hodin, ale nikdy 
nedosáhla 33%.

1. Zkuste jiný nabíjecí kabel.
2. Pokuste se nabíjet jinou značku 

mobilního telefonu nebo jiného 
zařízení. 

Dobíjel jsem powerbanku 
po dlouhou dobu, baterie 
není plně nabitá.

1. Pokud je použitá nabíječka 5V 2A, trvá to 
asi 6-7 hodin až do úplného nabití.

2. Pokud je použitá nabíječka 5A 1A, trvá 
přibližně 11-12 hodin pro plné nabití. 

Poslední indikátor nesvítí 
po nabíjení po době 10 
hodin.

1. Pokud se poslední indikátor vůbec 
nerozsvítí, vyzkoušejte jiný kabel USB a 
síťovou nabíječku (5V 2A).

2. Pokud bliká poslední indikátor, napájecí 
zdroj je téměř plně nabitý, může blikat 
kvůli chybě odporu nebo rozpoznávání v 
nabíječce. 

Co dělat

Odstraňování problémů




