
 
 

AWEI P83K Külső akkumulátor (Power Bank) 
Használati útmutató   

Kérjük, figyelmesen olvassa el és őrizze meg a mellékelt felhasználói útmutatót. 

A termék 10000 mAh-s, nagykapacitású külső akkumulátor kétféle töltőáram kimenettel (1A, 2.1A), okostelefonok 
vagy akár tabletek gyors feltöltéséhez. 
A külső akkumulátoron összesen három töltőcsatlakozó helyezkedik el. Szemből a microUSB bemeneti töltő 
csatlakozó található IN felirattal (3), ennek két oldalán található két USB kimenő töltőcsatlakozó (1, 4). A készülék 
oldalán kisméretű bekapcsoló gomb (    )található. A készülék elején található egy kijelző, ami az aktuális 
töltöttségét mutatja az akkumulátornak. 

 
 
A termék leírása, funkciói: 

1) Kimeneti USB töltő csatlakozó 1A  
2) LED / Zseblámpa (a bekapcsoló gomb rövid 

lenyomásával kapcsol be) 
3) Bemeneti microUSB töltő csatlakozó, a külső 

akkumulátor töltésére 
4) Kimeneti USB töltő csatlakozó 2.1A  

 
Biztonságos használatot tesz lehetővé a külső 
akkumulátor, hiszen speciális elektronikájának 
köszönhetően védve van a túltöltés, túlfeszültség, 
túláram és rövidzárlat elleni is. 
 
 

Üzembe helyezés: 
A külső akkumulátor feltöltése: Csatlakoztassa az akkumulátort számítógépe USB csatlakozójához a termékhez 
csomagolt USB – microUSB kábel segítségével. A számítógép USB csatolója helyett a külső akkumulátor tölthető 
még 220V-os hálózati USB adapterrel is, amennyiben annak kimeneti áramerőssége nem lépi át az 1A-t (1000 mA) 
és feszültsége az 5V-t. Ettől eltérő adapterrel a külső akkumulátort ne töltse, mert az annak meghibásodásához 
vezethet. A legtöbb okos telefon saját töltőjének hálózati áramerősség és feszültség kimenete 1A/5V, így kiválóan 
alkalmas lehet a powerbank feltöltésére (pl.: iPhone 4/4S/5 stb.) is. Amennyiben a telefon töltője nem megfelelő 
áramerősségű kimenettel rendelkezik vásároljon 220V-os hálózati USB adaptert, mely a legtöbb mobilüzletben, 
elektronikai szaküzletben elérhető. (Javasoljuk az Awei C900, vagy hasonló tpust) 
A mobil töltő 6,5 -20 óra töltés után (a töltő által leadott áramerősség függvényében) éri el a 100%-os töltöttségi 
szintet – a kijelző töltés közben bekapcsol, és mutatja a töltöttség szintjét. ( Figyelem! a std USB töltőáram 0,5A 
értékű, ezzel a töltés kb 20 órát vesz igénybe. Gyorsabb feltöltéshez erősebb töltőt használjon!) 
 
Telefon töltése a mobil külső akkumulátor segítségével:  
Miután a külső akku töltöttségi szintje már elegendő, csatlakoztathatja annak töltő (kimenet) csatlakozójához 
telefonját, vagy tabletjét a termékhez csomagolt USB kábellel, vagy akár a telefon saját töltőkábelével. Az 
akkumulátor a bekapcsoló gomb megnyomása után automatikusan tölteni kezdi a mobiltelefont. A két töltőport 
bármelyikét használhatja, sőt egyszerre mindkettőt is, de leggyorsabban a 2.1A-es tölt, míg a leglassabb az 1A-es. 
Két töltőport egyidejű használata az összesített töltőáram értékét csökkenti, ilyenkor a névleges teljesítménye 
alacsonyabb lesz!  
 
 
 

 
 
 
 
Töltés során vegyük figyelembe, hogy a töltési idő jelentősen meghosszabbodhat és kevesebbszer tudja feltölteni 
telefonjának akkumulátorát abban az esetben, ha mobilkészüléket töltés közben használjuk. 
Amikor a külső akkumulátor kapacitásának végére ér, a kijelző jelezi, hogy fel kell tölteni. 
  
Minden akkumulátoros eszközhöz való fontos információk 
 
FIGYELEM! A termékek könnyű, kompakt kialakítása miatt a microUSB kábelt fokozott óvatossággal kell a 
készülékhez csatlakoztatni és a termék pár másodperc után jelzi, hogy a töltési folyamat elkezdődött. 
 
Karbantartás és figyelmeztetés: 

- Ne tedd ki a készüléket sugárzó hőnek és magas páratartalomnak 
- Hegyes, éles tárgyak megkarcolhatják a készüléket 
- Tisztításhoz használj száraz rongyot 
- Ne töltsd hosszú ideig a készüléket (több mint 10 óra) 
- Nem rendeltetésszerű használat és szakszervizen kívüli javítás garanciavesztést von maga után 
- Első használat előtt a készüléket ajánlott teljesen feltölteni 
- Ne tedd ki a készüléket erős vegyszereknek és mágneses mezőnek 
- Ha nem használod a készüléket 6-8 hetente, töltsd fel az akkumulátorát. 
- Próbáld minél sűrűbben tölteni a készüléket, a teljes lemerülés az akkumulátor élettartamát rövidítheti 
- Az akkumulátor minden egyes teljes feltöltése, illetve lemerítése (töltési ciklus) kis mértékben rontja az 

akkumulátor kapacitását 
 
Elektromágnesesség  
Kerüld az erős elektromágneses mezőket (pl.: transzformátorok), mert befolyásolja a készülék működését, 
szélsőséges esetben károsíthatja azt.  
 
Kockázatok gyerekek, és gondozásra szoruló emberek mellett  
Ezt az eszközt 8 éven aluli gyerek, korlátozott fizikai, érzékszervi, értelmi képességű vagy tapasztalatlan ember csak 
tapasztalt felügyelő jelenléte mellett használhatja, aki tisztában van a használattal járó kockázatokkal. Kisgyerekek 
közelében ügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel. Karbantartás, tisztítás gyerekeknek nem megengedett 
felügyelet nélkül.  
 
Ártalmatlanítás  
A készülékben használt elemek, akkumulátorok veszélyes hulladéknak minősülnek. Ezek lerakása csak az ennek 
kijelölt akkumulátorgyűjtő pontokon, hulladéklerakó, veszélyes anyagokat feldolgozó helyeken lehetséges. Kérjük, 
kezeld ezt tudatosan.  
A specifikációk előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. 
 
Cikkszám: MG-AWEP83K-06 

 
 
Akkumulátorral kapcsolatos részletesebb információkért látogass el a következő címre: 
https://muzix.hu/akkumulator 
 
Kizárólagos magyarországi márkaképviselet:  
Muzix Group Kft.  
1139, Budapest, Fáy utca 20.  
www.muzixgroup.hu  


