
Niezbędnik Podróżnika 3w1 – instrukcja obsługi
Urządzenie zawiera: cyfrową wagę bagażową, powerbank oraz latarkę LED.

Specyfikacja:
Napięcie wejściowe: DC 5V/800mAh
Napięcie wyjściowe: DC 5V/1000mAh
Pojemność baterii: 2600mAh
CzasCzas ładowania: 4-5h
Rozmiar: 153*35*38mm
Waga: 167g
Maksymalne obciążenie: 50kg
Jednostki: kg lb oz g
Jasność latarki: 60 lm
Uwaga! Zestaw nie zawiera kabla USB.

JJak naładować produkt:
By naładować produkt, potrzebujesz kabla USB (niedołączony do produktu). 
Można to zrobić na dwa sposoby:
a) za pomocą komputera
Włóż port DC-IN (port wejściowy) kabla USB do urządzenia, a drugą stronę włóż 
do portu w komputerze.
b) za pomocą adaptera (ładowarka)
WWłóż port DC-IN (port wejściowy) kabla USB do urządzenia, a drugą stronę 
podłącz do adaptera z portem USB DC 5V.

Wskaźniki:
Czerwone światło LED świeci, kiedy produkt się ładuje. Urządzenie należy 
odłączyć od prądu, gdy jest w pełni naładowane. Całkowity czas ładowania 
powinien być krótszy niż 8 godzin.
NNiebieskie światło LED świeci, gdy powerbank jest wykorzystywany do ładowania 
innego urządzenia. Światło wyłącza się, gdy energia w powerbanku się kończy. 
Należy ponownie naładować urządzenie przed kolejnym użyciem.

Włączanie wagi bagażowej:
Naciśnij przycisk zasilania, by włączyć urządzenie. Urządzenie jest gotowe do 
pomiaru. 
WWłączenie wyświetlacza wagi bagażowej uniemożliwia włączenie latarki LED. Aby 
włączyć latarkę, wyświetlacz musi być wyłączony.

Ważenie:
Użyj paska w celu przymocowania wagi do bagażu. Trzymając w ręku urządzenie 
przypięte do bagażu, podnieś je i trzymaj do momentu zakończenia procesu 
ważenia. Odczytaj wagę z wyświetlacza i odłóż bagaż z powrotem na ziemię.

Funkcja hold (zatrzymanie wartości wagi):
KiedKiedy podczas ważenia bagaż się ustabilizuje, wyświetlacz LCD wyświetli napis 
"hold" i waga bagażu zostanie automatycznie zapamiętana. Aby zresetować 
wyświetlacz do 0.00, naciśnij przycisk zasilania.

Zmiana jednostek:
Gdy waga jest włączona, naciśnij przycisk UNIT, by wybrać jednostkę: kg, lb, oz, g 
(1kg = 2,2lb=35,03oz).

Wyłączanie wagi bagażowej:
AAby wyłączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk zasilania 
lub poczekaj, aż urządzenie się wyłączy.
Jeśli wyświetlacz jest zablokowany, należy nacisnąć przycisk zasilania, aby go 
odblokować. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, by wyłączyć urządzenie.

Włączanie latarki LED:
Gdy produkt jest wyłączony, krótko naciśnij przycisk "UNIT", by włączyć latarkę 
LED. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie latarki.

OOstrzeżenia:
1. Produkt musi zostać naładowany przed użyciem.
2. Trzymać produkt w suchym miejscu. Wilgoć lub inne rodzaje płynów mogą 
powodować korozję elektronicznych komponentów znajdujących się w urządzeniu.
3. Trzymać produkt z daleka od źródeł ciepła i wysokiej temperatury, ponieważ 
może to skrócić czas życia baterii. Może to też spowodować uszkodzenie części 
urządzenia z tworzywa sztucznego, a nawet grozić eksplozją.
4. 4. Nie rzucać produktem i unikać silnych wpływów innych czynników, by nie 
spowodować uszkodzenia urządzenia.
5. W czasie używania wagi bagażowej, wyświetlacz powinien znajdować się w 
pozycji równoległej do bagażu.
6. Nie używać środków chemicznych do czyszczenia produktu.
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