3. Избягвайте продължително излагане на слънчева светлина или дъжд.
4. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или експлозиви в близост до

Характеристики

устройството.

Въведение в детайлите на продукта:

Модел

S4

Капацитет на батерията

10000mAh

Материал на артикула

Силикон+ABS

Входно напрежение

5V 2.1A

Изходно напрежение

5V 2.1A

Размери

131х90х27 mm

Интерфейс

Micro USB порт*1 .

Специална функция

IPX4 водоустойчива

5. Използвайте адаптер, който съответства на параметрите на този елемент.
Съхранявайте мобилната си батерия на място, недостъпно за деца, за да избегнете
инциденти.
6. Не разглобявайте устройствот, ако те повреди.
7. Изберете интелигентна защита на мобилното захранване.

1

Интелигентната защита има няколко предимства:
защита от свръхток + защита от късо съединение + защита от свръхразряд + защита на
6
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регулатора + защита от презареждане, потребителите не трябва да се притесняват дали ще
има риск за сигурността им, след заряд за определен период от време.
8. Препоръчтелно е рядко използваните мобилни батерии да се зареждат или разреждат на
месец, за всеки елемент трябва да се запази поне 50% мощност, като се има предвид целта
за съхранение.

Гаранционна карта
Уважаеми потребители, благодарим ви, че закупихте продукт на WESDAR.

2

Спецификации

3

За да ви осигурим по-добро обслужване, моля, прочетете внимателно инструкциите за

5

1. Добра защита: Целият корпус е защитен от силикон, достатъчно безопасен и устойчив на
падане;
2. Супер съвместимост: Интерфейсът за зареждане е съвместим с повечето електронни
устройства на пазара, като свързва мобилни телефони, таблети, цифрови фотоапарати и
други устройства;

S4

3. Водоустойчивост: Ниво на водоустойчивост IPX4, не се притеснявайте от водни пръски
по устройството си.
4. Високо качество, висока скорост: Интелигентно пестене на енергия, може да защити

Водоустойчива външна
батерия
Инструкции за употреба

1.Силикон
2.USB изходен порт
3.Micro USB порт за зареждане
4.Индикатор за нивото на батерията
5.Фенерче с LED светлина
6. Включване/Изключване

Съдържание на опковката

Инструкции за употреба - 1 бр.

Име на клиент
Информация за контакт
Адрес за контакт
Модел на продукт

устройството при зареждане.

Преносима батерия - 1 бр.
Кабел за зареждане - 1 бр.

употреба.
Моля, запазете тази гаранционна карта.
Можете да се свържете с нас на имейл customercare@klt-tech.com, ако имате
някакви въпроси.
Ние ще ви предоставим желаните от вас услуги с удоволствие.
Прочетете повече на www.i-wesdar.com
*Неизправности, причинени от неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

Забележки:
1. Не изпускайте, не удряйте и не разклащайте устройството, защото това може да причини
разместване на вътрешната структура на литиевата батерия, което може да доведе до повреда!
2. Не потапяйте мобилната батерия във вода!

Дата на закупуване
Номер на поръчка
Място на закупуване

