
 

 

 

 

Kullanım Kılavuzu 
 



 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
• Kapasite: 4800MAH 
• Şarj süresi: 2H30 
• Çıkış portu: 5V 2A 
• Hızlı şarj  
• Küçük boyut - son derece kompakt 
• Taşıması Kolay 
• Ürün ölçüleri : 125*25*35MM 
• Paket ölçüleri: 147*60*46MM 
• Ağırlık: 0,10 KG 
 

ÜRÜNÜN AÇIKLAMASI 
 
        Açma/Kapama düğmesi 
                                                           Pil göstergesi  

USB   C - Güç girişi 
USB   A - Güç çıkışı 

 
1) Açma/Kapama 
Bataryayı etkinleştirmek için cihazın alt kısmında bulunan açma/kapama düğmesine basınız. 
 
2) Şarj girişi 
Bataryayı şarj etmek için USB C girişini ve cihazlarınızı şarj etmek için USB A girişini kullanınız.  
 
 



 

ÖNLEMLER VE GÜVENLİK 
GÜVENLİĞİNİZİ SAĞLAMAK İÇİN HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZUNDA AÇIKLANAN 
ADIMLARI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE UYGULAYINIZ 
● Bu cihazın hiçbir parçası kullanıcı tarafından onarılamaz ya da değiştirilemez.  Onarım ve 
bakım işlemleri yalnızca ehliyetli teknisyenlerce yapılmalıdır. 
● Aşağıdaki durumlarda cihazı kullanmayınız: 
- cihazın sorunlu çalışması durumunda, 
- cihazın herhangi bir şekilde hasara uğramış olması durumunda. 
● Kesinlikle keskin cisimler kullanarak bataryanın içine erişmeye kalkışmayınız. 
● Bu ürünü ya da onun hiçbir parçasını sökmeye ya da modifiye etmeye kalkışmayınız. 
● Cihazı radyatör, kalorifer, soba ya da ısı üreten diğer cihazlar gibi ısı kaynaklarının 
yakınında bulundurmayınız. 
● Cihazı küvet, lavabo, evye, yüzme havuzu, rutubetli bodrum ya da nemli alanlar gibi su ya 
da nem kaynaklarının yakınında bulundurmayınız. 
● Yıldırımlı fırtınalar sırasında ve kullanımda olmadığı zamanlarda hasar görmemesi için 
cihazın fişini çekili tutunuz. 
● Uzun süreli kullanım durumunda cihazı her 3 ayda bir şarj ediniz. 
● Bu cihaz, güvenliklerinden, gözetimlerinden sorumlu bir kişi gözetiminde yapılmadığı ya da 
cihazın kullanımı konusunda eğitim alınmadığı sürece fiziksel, duyusal ya da zihinsel 
kabiliyetleri yetersiz ya da bu konuda deneyim ve bilgisi sahibi olmayan kişiler (çocuklar 
dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.  
Çocukların cihazla oynamasına engel olmak için yeterli gözetim yapılmalıdır. 
Cihaz anormal bir şekilde çalışıyor ve olağandışı çatırdama sesi ya da koku çıkarıyorsa cihazın 
fişini derhal çekip ehliyetli bir servis teknisyeni tarafından kontrol edilmesini sağlayınız. 
● Cihazınızı temizlemeye başlamadan önce PC güç kaynağı bağlantısını kesiniz. 
● Cihazı yumuşak kuru bir bezle temizleyiniz. Benzin ya da alkol gibi aşındırıcı temizlik 
malzemeleri ya da solventler kullanmayınız: yıpranma riski!  
 
Mob, tüm ürünlerinin Avrupa standartlarına ve uluslararası standartlara uygun olduğunu 
onaylamaktadır.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Bu bataryayı evsel atıklarla birlikte elden çıkarmayınız. Çevrenin korunması için, kullanılmış 
pilleri yürürlükteki yönetmeliklere göre elden çıkarınız. 
• Bataryayı yüksek sıcaklıklara ya da doğrudan gelen güneş ışığına maruz bırakmayınız, 
demonte etmeye kalkışmayınız ya da ateşe atmayınız. Kesinlikle yakmayınız. 
• Bu ürün oyuncak değildir. 

 


