
        Інструкція з експлуатації ERGO LI-S90  

1. Огляд 

 

1. Кнопка живлення 

2. Світлодіодний індикатор 

3. Вхід Micro-USB 2.1A 

4. Вихід USB 2.1A 

5. Вихід USB 1A 

2. Характеристики  

Ємність: 20000мАг / 72Втг 

Тип батареї: 20650 літій-іонний акумулятор Li-ion з 6 частин 

Вхід: 5В/2A постійного струму  

Вихід: 5В/2.1A постійного струму  

Вихід: 5В/1A постійного струму 

Вихід загалом: 3.1A постійного струму 

Розмір: 170x69x24 мм 

Вага: приблизно 417 г 

3. Використання 

Зарядка зовнішнього акумулятору 

Для зарядки зовнішнього акумулятору підключіть кабель Micro-USB (входить до комплекту)  

до відповідного роз’єму пристрою з одного кінця, та до мережевого зарядного пристрою, 

комп’ютеру чи автомобільного зарядного пристрою з іншого кінця. Зарядка почнеться 

автоматично, при наявності підключення. Під час зарядки світлодіодний індикатор 

загориться, показуючи заряд у зовнішньому акумуляторі. Натисніть кнопку живлення один 

раз для перевірки заряду, який залишився в вашому зовнішньому акумуляторі, для 

вимкнення натисніть кнопку живленні двічі.    

 

Зарядка зовнішнього пристрою від зовнішнього акумулятору 

За допомогою кабелю для підзарядки Вашого пристрою (не входить до комплекту), 



підключіть зовнішній пристрій до одного з виходів USB, зовнішній акумулятор почне 

автоматично заряджати Ваш пристрій. Світлодіодний індикатор буде показувати заряд, який 

залишився у Вашому зовнішньому акумуляторі. Повторіть ці дії для зарядки другого 

зовнішнього пристрою. Зовнішній акумулятор вимкнеться автоматично, коли програма 

управління живленням визначить повний заряд у зовнішньому пристрої. 

 

Світлодіодний індикатор 

4 світлодіодних індикатори показують стан ємності на 25%, 50%, 75% та 100% відповідно. 

4. Особливості 

Світлодіодний індикатор 

Прогумоване зовнішнє покриття 
Високий коефіцієнт перетворення 

Швидка зарядка та довгий час у режимі очікування 

Сумісність з великою кількістю мобільних пристроїв   

Інтелектуальна програма захисту від перезарядки / розрядки, короткого замикання і т.д. 

Компактна конструкція, простота у використанні 

Аксесуар: USB-кабель для зарядки довжиною 30 см. 

5. Попередження 

1. Ніколи не залишайте зовнішній акумулятор без нагляду під час зарядки. 

2. Не піддавайте зовнішній акумулятор надмірному впливу вологості або рідин. Зберігайте у 

прохолодному, сухому місці, коли він не використовується. 

3. Уникайте пошкодження або проколювання корпусу пристрою. Це може викликати 

перегрів, пожежу або вибух. 

4. Уникайте впливу надмірного тепла на пристрій, включаючи радіатори, печі або відкритий 

вогонь. Не піддавайте впливу температури навколишнього середовища вище 40 °C, 

наприклад, в автомобілі у спекотний день або при прямому сонячному світлі. 

Недотримання цієї вимоги може привести до перегріву, пожежі або вибуху. 

5. Не використовуйте пристрій в сильному електростатичному або електромагнітному 

середовищі, в тому числі поблизу джерел мікрохвиль, так як це може скоротити термін 

служби пристрою. 

6. Якщо зовнішній акумулятор виділяє запах, надмірно нагрівається, знебарвлюється або 

деформується, негайно припиніть використання. 

7. При необхідності звертайтеся до кваліфікованого сервісного персоналу по 

обслуговування, якщо зовнішній акумулятор будь-яким чином пошкодився, піддався 

надмірному впливу рідини або не працює нормально. Будь ласка, не намагайтеся 

самостійно виконувати обслуговування або відкривати пристрій. Це може привести до 

перегріву, пожежі або вибуху. 

8. Після завершення терміну служби пристрою, зверніться до спеціалізованого пункту 

прийому для утилізації. Він не підлягає утилізації разом із побутовими відходами. 

9. Якщо новий зовнішній акумулятор не буде використовуватися протягом трьох місяців або 

більше, ємність його батареї буде зменшена та відновиться до нормальної ємності після 3-4 

циклів зарядки і розрядки. 




