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Návod na použitie  
Ďakujeme, že ste si kúpili náš Hama výrobok.  
Prečítajte si, prosím, dôkladne nasledujúci návod na použitie a dôležité informácie. Návod na použitie si odložte  
pre prípadné použitie v budúcnosti. Ak výrobok predáte, alebo darujete, priložte k nemu aj tento návod na použitie. 
 
1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení. 
 

 

 
2. Obsah balenia 
• externá batéria Slim 
• USB nabíjací/pripájací kábel 
• tento návod na použitie 
 
3. Bezpečnostné upozornenia  
• Tento výrobok je určený iba na súkromné, nekomerčné použitie.  
• Výrobok chráňte pred špinou, vlhkom a prehriatím a používajte ho iba v suchom prostredí.  
• Ako všetky elektrické výrobky, aj tento by mal byť mimo dosahu detí. 
• Výrobok chráňte pred pádmi a silnými otrasmi.  
• Výrobok neprevádzkujte mimo medze výkonu uvedené v technických špecifikáciách. 
• Výrobok neotvárajte a ak je poškodený, ihneď ho prestaňte používať. 
• Obal vyhoďte do separovaného odpadu podľa miestnych predpisov.  
• Keďže batéria je vo výrobku zabudovaná, budete musieť odovzdať celý výrobok do separovaného odpadu v súlade  
  s miestnymi predpismi. 
• Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku.  
 
4. Prevádzka 
4.1 Nabíjanie externej batérie 
• Pripojte priložený USB kábel k micro USB zásuvke na externej batérii a USB zásuvke na PC/notebooku. 
• Externú batériu môžete nabíjať aj z elektrickej siete pomocou vhodnej USB nabíjačky. Dbajte na pokyny uvedené  
   v návode k USB nabíjačke. 
• Nabíjanie začína aj končí automaticky. 
• Pred prvým použitím externú batériu plne nabite. 
 

 

 
4.2 Nabíjanie koncového zariadenia 
• Kábel, ktorý je súčasťou balenia, zapojte do USB zásuvky na externej batérii a do micro USB zásuvky na koncovom    
  zariadení (smartfón, MP3 prehrávač a pod.). 
• Kábel, ktorý je súčasťou balenia, nemusí byť vhodný pre Vaše koncové zariadenie. V tom prípade použite kábel,  
  ktorý ste mali pribalený k Vášmu koncovému zariadeniu. 
 

        Varovanie 

Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na pritiahnutie pozornosti k špecifickým 
nebezpečenstvám a rizikám. 

 Upozornenie 

Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení 

 Upozornenie - kapacita 

• Pri nabíjaní sa vždy zobrazuje kapacita. 
• Po rozsvietení všetkých 3 LED diód je externá batéria plne nabitá. 
• Stlačením tlačidla na vrchnej strane externú batériu zapnete a môžete si skontrolovať aktuálnu kapacitu. 
• Opätovným stlačením tlačidla na vrchnej strane externú batériu vypnete. 

        Varovanie - batéria 

• Na nabíjanie používajte iba vhodné USB nabíjačky a pripojenia. 
• Nikdy nenabíjajte/nepoužívajte poškodené USB zariadenia/pripojenia a nepokúšajte sa ich opravovať sami. 
• Vyhnite sa uskladneniu, nabíjaniu a používaniu batériu v extrémnych teplotách. 
• Ak batérie skladujete dlhší čas, je potrebné ich pravidelne nabiť (aspoň raz za 3 mesiace). 
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• Nabíjanie sa spustí po stlačení tlačidla na vrchnej strane externej batérie. Počas nabíjania LED diódy ukazujú  
  aktuálnu kapacitu externej batérie. 
• Aktuálny stav batérie koncového zariadenia sa zobrazuje na tomto zariadení. 
• Nabíjanie vypnete stlačením tlačidla na vrchnej strane batérie. Externá batéria sa vypne a LED diódy zhasnú. 
 

 

 
5. Čistenie a údržba 
Výrobok čistite jemne vlhkou handričkou, ktorá nepúšťa žmolky a vlákna. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. 
 
6. Záruka 
Spoločnosť Hama nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje záruku za/na škody spôsobené nesprávnou 
inštaláciou/upevnením, nesprávnym používaním výrobku a nerešpektovaním inštrukcií a/alebo upozornení v návode 
na použitie. 
 
7. Špecifikácie 
Spotreba:   max. 500 mA 
Napätie externej batérie: 5 V DC 
Typická kapacita:  4640 mAh 
Minimálna kapacita:  4500 mAh 
Technológia:   Lithium-Ion (17,6 Wh) 
Výstup:    max. 2x 700 mA 

max. 1x 1400 mA 
Teplotný rozsah:  0°C až 40°C 
 
8. Informačne technologické zariadenie Class A 
 

 
9. Recyklácia (životné prostredie) 

Na konci životnosti tohto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného domáceho 
odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by byť preto  
odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických 
a elektronických  
zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku. 
Materiály, z ktorých je  tento výrobok vyrobený sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie  
cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane 
životného  
prostredia. Informujte sa na svojom miestnom úrade o príslušných zberných centrách. Batérie 
nevyhadzujte do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných 
miestach. Odovzdávajte iba vybité batérie. 

 
 
 
 
 
Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk 

 Upozornenie 

• Maximálny výstupný prúd je 2100 mA. 
• Ak nabíjate koncové zariadenie s vyššou spotrebou (napr. tablet), nemusí byť možné súčasne nabíjať ďalšie  
  koncové zariadenie. 
• K USB portu pripájajte iba koncové zariadenia s minimálnou spotrebou 100 mA a k micro USB portu s minimálnou  
  spotrebou 50 mA. V prípade nižšej spotreby sa externá batéria automaticky vypne. 

        Varovanie 

NIKDY nepripájajte nabíjací USB kábel súčasne do vstupu a výstupu externej batérie. Mohlo by to poškodiť batériu. 

        Varovanie 

Toto zariadenie je kategorizované ako zariadenie triedy A (Class A). Toto zariadenie môže v obytných oblastiach 
spôsobiť poruchy rádiového signálu. V takomto prípade môžete prevádzkovateľa požiadať, aby podnikol príslušné 
opatrenia a zabránil tak rušeniu. 

http://www.hama.sk/

