Mophie juice pack air - instrukcja obsługi
Dziękujemy za zakup mophie juice pack air!

W opakowaniu znajduje się:
- mophie juice pack
- kabel micro USB
- instrukcja obsługi
Najważniejsze cechy produktu:
- Ergonomiczne, wyprofilowane etui, zapewni nie tylko dodatkową energię, ale również ochroni telefon przed
uszkodzeniami, na które jest narażony podczas codziennego użytkowania.
- Śledź poziom baterii za pomocą wbudowanych czterech wskaźników LED.
- Obudowa jest kompatybilna z ładowarkami indukcyjnymi Qi (wybrane modele)
- Juice pack zapewnia bezpieczne ładowanie Twojego telefonu (etui posiad wbudowane zabezpieczenia przed
zwarciem, przepięciem i przegrzaniem).
Instrukcja montażu mophie juice pack air
1. Oddziel od siebie dwie części obudowy.
2. Wsuń iPhona do dolnej części obudowy. Upewnij się, czy złączę znajdujące się w dolnej części obudowy
mophie zostało dopasowane do gniazda w telefonie.
3. Następnie wsuń górną cześć budowy mophie. Cześć powinny idealnie do siebie przylegać (bez jakiekolwiek
przerwy).

Ładowanie telefonu za pomocą juice pack
Jeśli Twój smartfon jest rozładowany wsuń go do obudowy juice pack. Upewnij się, czy złączę znajdujące się w dolnej
części obudowy mophie zostało dopasowane do gniazda w telefonie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk obok diody LED
przez 3 sek., aby rozpocząć ładowanie. Kiedy Twój telefon rozpozna obudowę, na jego ekranie pojawi się obrazek
baterii i usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy–oznacza to, że telefon pobiera energię z obudowy. Naciśnij i przytrzymaj
przycisk przez 3 sekundy aby zakończyć ładowanie telefonu.

Ładowanie juice pack za pomocą kabla
Podłącz dostarczony w zestawie kabel micro USB
do mophie juice pack (gniazdo micro USB
znajduje się w dolnej części obudowy). Kabel USB
może być podłączony do komputera lub innego
źródła zasilania posiadającego gniazdo USB np.
ładowarki ściennej, która była w zestawie razem
ze smartfonem. Aby sprawdzić status ładowania,
wciśnij przycisk znajdujący się obok lampek LED
(juice pack jest w pełni naładowany, gdy zaświecą
się wszystkie 4 lampki).

Sprawdzanie statusu naładowania juice pack
Aby sprawdzić stan naładowania, wciśnij przycisk
znajdujący się obok lampek LED (juice pack jest w pełni
naładowany, gdy zaświecą się wszystkie 4 lampki).

Bezprzewodowe ładowanie juice pack
Umieść juice pack air na podstawce ładującej kompatybilnej z technologią ładowania bezprzewodowego QI.
Ładowanie rozpocznie się zaraz po kontakcie obudowy z podstawką.

Gwarancja producenta wynosi 2 lata od momentu zakupu.
Zachowaj paragon.
Użytkowanie: Przechowuj mophie w suchym miejscu, z dala od wilgoci i materiałów powodujących korozję.
Nie używaj do jej czyszczenia ostrych substancji chemicznych, mydeł lub detergentów. Przetrzyj mophie
miękką, lekko zwilżoną wodą ściereczką.

WAŻNE
Przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia przed użyciem tego produktu. Niewłaściwe użycie tego produktu
może spowodować uszkodzenie produktu, wydzielenie się nadmiernego ciepła, toksycznych oparów, ognia lub
spowodować wybuch. Może to wyrządzić szkodę otoczeniu jak i zagrożenie dla zdrowia użytkownika
(„Nabywca”). W tych przypadkach mophie llc („Producent”) nie jest odpowiedzialny.
•
Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze środowiska, nie wystawiaj urządzenia na długotrwałe
działanie światła słonecznego lub na inne formy ciepła. Nie umieszczaj urządzenia w ogniu lub w innym
gorącym środowisku.
•
Nie demontuj, nie naprawiaj, nie modyfikuj tego produktu w jakikolwiek sposób.
•
Nie próbuj zasilać tego urządzenia za pomocą żadnej metody, aparatury lub połączenie innego niż złącze
dołączone do zestawu tego urządzenia. Na pytania lub instrukcje dotyczące różnych sposobów zasilania
urządzenia odwołuje się do ilustracji znajdujących się w tej instrukcji obsługi.
•
Nie próbuj wymieniać żadnej części tego urządzenia.
•
Jeśli to urządzenie jest dostępne lub jest używane przez osobę poniżej 18 roku życia, kupujący/dorosły
opiekun wyraża zgodę i wyłączną odpowiedzialność za nadzór, przekazanie instrukcji i ostrzeżeń.
•
Wszystkie produkty mophie przeszły gruntowne testy kontroli jakości. Jeśli Twoje urządzenie jest
nadmiernie gorące, emituje zapach, jest zdeformowane, przetarte, przecięte lub nie działa prawidłowo
natychmiast przerwij korzystanie z produktu i skontaktuj się z producentem.
•
Z baterii powinno się korzystać na otwartym powietrzu. Nie powinna być wykorzystywana w zamkniętych,
niewentylowanych przestrzeniach takich jak torebka, kieszeń, portmonetka, pościel. Nieprzestrzeganie tych
instrukcji może spowodować uszkodzenie baterii spowodowane jej przegrzaniem.
Pozostałe informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdziesz na stronach www.zagg.com

Informacje odnośnie likwidacji i recyklingu

Ten symbol znajdujący się na urządzeniu (i na wszelkich bateriach) oznacza, że nie wolno ich likwidować przez normalne wyrzucenie
do śmieci pochodzących z gospodarstwa domowego. Nie wolno likwidować urządzenia ani baterii, jako nieposegregowane śmieci
miejskie. Urządzenie (i wszelkie baterie) powinny być przekazane do certyfikowanych punktów odbioru w celu przeprowadzenia
recyklingu lub właściwej likwidacji w związku z zakończeniem ich okresu użytkowania. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie
recyklingu urządzenia lub baterii należy skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, obsługą w zakresie unieszkodliwiania
odpadów lub sklepem, w którym nabyto urządzenie. Likwidacja niniejszego urządzenia stanowi przedmiot dyrektywy Unii Europejskiej
w zakresie gospodarki odpadamii urządzeń elektrycznych i wyposażenia elektronicznego ZSEiE (WEEE). Powodem wyodrębnienia
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii od innych odpadów (śmieci) jest minimalizowanie potencjalnych
wpływów środowiskowych na zdrowie człowieka w zakresie wszelkich substancji, które mogą zawierać.

Tłumaczenie i opracowanie instrukcji: ALSTOR Sp.j. A. Zwierzynski i Wspólnicy. Rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą Alstor, bez możliwości
wprowadzania zmian. Dystrybutor w Polsce: ALSTOR sp. j. ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa, tel.+48 22 510 24 00, fax +48 22 675 43 10,
e-mail: alstor@alstor.com.pl, www.alstor.pl, www.icorner.alstor.pl.

