
OUTXE Odolná IP67 Bezdrátová Solární Power Banka Type C/microUSB 
QuickCharge 25000mAh Black Red 
 
Model: PCPB25000WS 
Kapacita: 25000mAh/92,5Wh 
Typ baterie: Lithium-Polymer 
Úroveň voděodolnosti: IP67 
Vstup: Micro USB Vstup: DC 5V/2A(max) 
            Type-C Vstup: DC 5V/3A(max) 
            Dvojitý vstup podporuje nejrychlejší možné dobití za přibližně 8 hodin.       
            Solární nabíjení: 5V/400mA / 2W (max) 
Výstup: USB (zelená barva): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A(max), kompatibilní s QC2.0,    
               QC3.0 a dalšími rychlými protokoly s 9V výstupem. 
              USB (černá barva): DC 5V/3A(max), podporuje chytré nabíjení. 
              Při současném použití obou výstupů omezí power banka maximální výkon do 24W  
              pro regulaci teploty. 
              Port Bezdrátového dobíjení: 5W(max) 
Pracovní teplota: 0-45°C 
Rozměry: 170 x 86 x 32,5mm 
Váha: 585g 
 
 
 
 
 
 
Popis výrobku: 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Obsah balení: 
 

 
 
 
 
Jak použít LED svítilnu: 
2X – dvojím stiskem zapínacího tlačítka svítilnu zapnete nebo vypnete. 
1X – jedním stiskem zapínacího tlačítka lze měnit intenzitu nebo aktivovat SOS mód 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indikátory: 
Power banka má 6 indikátorů LED. Indikátor 1-5 indikuje nabití baterie Power Banky. 
Poslední indikátor slouží pro solární dobíjení. Pokud 1-ní indikátor bliká, nabijte power 
banku. Pokud poslední indikátor svítí červeně, solární panel se nabíjí. 
 
 
 
 
 
 
Jak nabíjet power banku: 
Připojte power banku k nabíječce (výstup na port: DC 5V / 0,5A-3A) dodaným nabíjecím 
kabelem Micro USB nebo nabíjecím kabelem Type-C. Po dokončení nabíjení se rozsvítí 
všechny indikátory a z důvodu bezpečnosti vyjměte nabíječku. 
 



 
 
Pozn: 
Se dvěmi vstupy můžete pro nabíjení použít vstup Micro-USB nebo Type-C. Pokud máte 
víceportovou nabíječku nebo více nabíječek, můžete použít dvojité vstupy. 
Doba nabíjení Micro-USB vstupem je cca 16hod. Při použití Type-C vstupu je cca 14hod. 
Při použití obou vstupů najednou se doba zkrátí na cca 8hod. 
 
 
Pokud světelné podmínky vyhovují potřebám solárního panelu, solární panel začne 
automaticky nabíjet power banku a rozsvítí se indikátor v levém horním rohu. Maximální 
nabíjecí výkon solárního panelu je 2W (40000Lux), takže bude trvat alespoň 100 hodin 
nepřetržitého intenzivního osvětlení, aby bylo možné plně nabít power banku 24000mAh, 
pokud to podmínky osvětlení dovolí. Doporučujeme vám nabít power banku přímým 
zdrojem energie, než vyjdete a dobíjení solárního panelu použijte jako nouzové nabíjení. 
Když je nabíjení téměř dokončeno (když čtvrtý indikátor bliká nebo se rozsvítí) je baterie v 
aktivním stavu, prosím neumisťujte Power banku pod sluneční světlo, jinak by se baterie 
mohla poškodit. 
 
 
Jak používat power banku k nabíjení zařízení 
Otevřete voděodolnou záslepku a připojte zařízení k jakémukoli výstupu pomocí 
standardních nabíjecích kabelů. Vaše zařízení se nabije automaticky. Když je power  
banka plně nabitá nebo je odpojen nabíjecí kabel, vypne se automaticky do 30 sekund.  
 
Výstup 1 podporuje 5V/3A, 9V/2A a 12V/1,5A protokol. 
Výstup 2 podporuje 5V/2,4A protokol. 
 



 
 
 
Pokud power banku nepoužíváte, zavřete vodotěsnou záslepku. 
K dispozici jsou 2 možnosti výstupů, které podpoale zvolte správný výstup podle údajů na 
nabíječce vašeho zařízení, abyste dosáhli optimální rychlosti nabíjení. 
 
Díky nejnovějším inteligentním technologiím mohou všechny výstupy automaticky detekovat 
a poskytovat správný proud vašim zařízením s optimální rychlostí nabíjení, včetně iPhone, 
iPad, Samsung smartphonů, Samsung Tabletů a dalších smartphonů, tabletů, MP3 / MP4 
přehrávačů, Bluetooth reproduktorů / náhlavních souprav, herních konzolí, PSP a dalších 
zařízení se vstupem 5V. 
 
 
Mód bezdrátového dobíjení 

1. Dlouze podržte Zapínací tlačítko více jak 2sec, modrá dioda vpravo začne trvale svítit. 
2. Umístěte své zařízení doprostřed plochy bezdrátového dobíjení. 
3. Pokud bude modrá dioda rychle blikat, Vaše zařízení není umístěno správně, prosím 

přesuňte Vaše zařízení. 
 
Vlastní ochrana a obnova 
Tento produkt podporuje systém s více ochranami, včetně nadproudové ochrany, přepěťové 
ochrany, ochrany před nabíjením a vybíjením a ochrany před zkratem. Když začnou blikat 
všechny indikátory baterie, je power banka v režimu vlastní ochrany. Okamžitě odpojte 
připojená zařízení a pokuste se obnovit power banku nabíjením nabíječkou. 
 
Upozornění: 
Nepoužívejte výrobek na místech s extrémním teplem a vlhkostí. 
Neumisťujte výrobek ve vozidle při parkování na přímém slunečním světle, protože teplota v 
autě může dosáhnout až 60-70°C a vysoká teplota může poškodit baterii a způsobit vážné 
nehody. Nenechávejte smartphony a jiná zařízení obsahující baterii v podobných situacích, 
abyste předešli možným nehodám. 
Během nabíjení nevkládejte power banku do ochranného pouzdra. 
Zařízení sami nerozebírejte a neopravujte. 
Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. 


