
 

 

 

 

Uživatelská příručka
Přenosný zdroje energie M5 / M10

Seznam položek Obecné a informace o 
bezpečnosti 

 Zobrazení kapacity baterie 

 Výstup USB 5 V/1 A 

 Vstup Micro-USB 5 V / 1,5 A 

 Výstup USB 5 V/2,4 A 

 Tlačítko napájení 
 

  
USB kabel Uživatelská 

příručka 
 

Před použitím produktu si 
pečlivě přečtěte tento 
návod k použití a 
uschovejte jej pro budoucí 
použití.

• Toto zařízení nezkratujte. Aby se 
zabránilo zkratu, udržujte toto 
zařízení v bezpečné vzdálenosti od 
kovových předmětů (například 
sponek do vlasů a klíčů). 

• Toto zařízení se může během 
provozu zahřívat  - to je normální. 
Držte opatrně. 

• Toto zařízení si uživatel nemůže 
opravit vlastními silami; v případě 
potíží kontaktujte technickou 
podporu společnosti APC. 

• Toto zařízení nezahřívejte ani 
nevhazujte do ohně. 

• Zabraňte pádu tohoto zařízení ani 
jej nezatěžujte těžkým předmětem. 

• Nevystavujte toto zařízení vysoké 
teplotě, vlhkosti ani prachu. 

• Při běžném používání mějte 
zařízení venku, aby se mohlo 
odvádět nadměrné teplo. 

• Před prvním použitím nechte model 
M5 nabíjet 4 hodiny / model M10 8 
hodin. 

• Udržujte výstupní port USB a 
vstupní port micro-USB v čistotě a 
nezablokované. 

Zanedbání těchto pokynů může způsobit 
poškození zařízení.
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Provoz 
Nabíjení zařízení s rozhraním USB, například chytré telefony, 
přenosné přehrávače médií a tablety 

Zařízení nabíjejte pomocí originálního kabelu USB, který byl dodán se zařízením, 
nebo jiným nabíjecím kabelem USB. 
Přenosný zdroj energie řádně připojte k nabíjenému zařízení. Nabíjení zahajte 
stisknutím a podržením vypínače přibližně 1 sekundu. 

a. Napájecí přenosné zdroje energie M5 / 
M10 

 

 

b. V průchozím režimu nabíjení se nejdříve 
nabíjí mobilní zařízení a potom přenosný 
zdroj energie M5 / M10. 

 

Nabíjení zdroje energie 
Nabíjení prostřednictvím USB 
adaptéru nebo připojení k počítači 

Připojte zdroj energie k výstupnímu portu 
USB počítače nebo k nabíječce USB 
pomocí dodaného nabíjecího kabelu 
(Poznámka: některé počítače v režimu 
spánku nebudou toto zařízení nabíjet.) 

         

Typický počet nabití 
zařízením 

Zařízení M5 M10 

Chytrý 
telefon

2x 4x 

Tablet ~0,5x ~ 1x

Poznámka: Časy nabíjení v této 
tabulce jsou orientační. Může se 
lišit v závislosti na typu zařízení, 
okolním podmínkám nebo 
úrovni vybití baterie zdroje 
energie M5 a M10. 

Na displeji kapacity baterie se zobrazuje úroveň nabití baterie. Když svítí všechny 
indikátory LED kapacity baterie, zařízení je zcela nabité. Po dokončení odpojte 
nabíjecí kabel od zařízení. 

Kontrola zbývající úrovně nabití tohoto zařízení 

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte vypínač přibližně 1 sekundu. Na 
displeji kapacity baterie se zobrazí zbývající úroveň nabití baterie. 
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Indikátory stavu 
Zobrazení kapacity baterie Popis stavu 

 

 

 

 

~ 100% kapacita 

~ 70% kapacita 

~ 40% kapacita 

~ 15% kapacita 

 Upozornění na nízký stav baterie 

 
Ze zařízení již nelze nabíjet. Baterie je 
zcela vybitá. 

 Baterie se normálně nabíjí 

 Baterie je zcela nabitá 

 Vnitřní závada 

Technické údaje 

Položka Technické údaje 
Číslo modelu M5 M10 

Kapacita 5000 mAh 10000 mAh 

Vstupní proud 
(max.) 

1,5A 

Jmenovité 
vstupní napětí 

5 V= (napětí jiná, než 5 V=, nejsou podporována) 

Výstupní proud USB: 2,4 A (celkem), USB1: 1 A, USB2: 2,4A*1 

Výstupní napětí 5V 

Světelný 
indikátor 
kapacity 

4úrovňové zobrazení kapacity 

Délka nabíjení 4 hodin 8 hodin 

Rozměry 
(D x Š x V) 

10,75 x 6,44 x 1,44 cm 
4,2 x 2,5 x 0,6 in 

14,65 x 8,89 x 1,35 cm 
5,7 x 3,5 x 0,5 in 

Hmotnost 142 g, 0,31 lb 268 g, 0,59 lb 

Provozní teplota 0°C - 35 °C 

*1 Dva (2) porty USB mají maximální kombinovaný výstup 2,4 A. Pokud dvě (2) 
zařízení společně odebírají více než 2,4 A, aktivují se okruhy ochrany proti 
přetížení a výstup bude deaktivován. 

Pokyny pro recyklaci baterie 

 

Použité nebo vybité baterie vždy zlikvidujte řádným způsobem. 

Použitou baterii odevzdejte specializované sběrně k řádné 
likvidaci a recyklaci. 
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Odstraňování závad 
Problém a možná příčina Řešení 
Přenosný zdroj energie pro mobilní zařízení nelze nabít. 
Počítač se nachází v režimu 
spánku. 

Probuďte počítač z režimu spánku. 

Teplota se nachází mimo 
doporučený provozní rozsah. 

Přestaňte přenosný zdroj energie používat, 
dokud se teplota nebude nacházet ve 
správném rozsahu. 

Nabíjecí kabel nefunguje. Pečlivě zkontrolujte, zda nabíjecí kabel 
funguje. Pokud je port micro-USB 
znečištěný, očistěte jej. 

Během nabíjení všechny 
indikátory LED kapacity 
baterie blikají současně. 

Přestaňte přenosný zdroj energie používat a 
kontaktujte nejbližšího prodejce APC by 
Schneider Electric nebo autorizovaný servis 
APC by Schneider Electric. 

Přenosný zdroj energie nenabíjí některá zařízení. 
Nízká zbývající kapacita 
přenosného zdroje energie. 

Nabijte přenosný zdroj energie. 

Přenosný zdroj energie 
pravděpodobně nerozpoznal a 
nedetekoval připojená zařízení. 

Odpojte připojená zařízení. Zapněte 
zařízení a znovu postupně připojte 
jednotlivá zařízení. Pravděpodobně bude 
zapotřebí speciální nabíjecí kabel. 

Došlo ke zkratu v mobilním 
zařízení (zařízeních) 
připojeném k přenosnému 
zdroji energie. 

V případě zkratu přejde přenosný zdroj 
energie do bezpečného režimu. Aby se 
bezpečný režim deaktivoval, odpojte 
všechna zařízení od přenosného zdroje 
energie a připojte přenosný zdroje energie k 
nabíječce USB jako při nabíjení. 

Skončila životnost přenosného 
zdroje energie nebo došlo k 
jeho závadě. 

V případě závady systému kontaktujte 
nejbližšího prodejce APC by Schneider 
Electric nebo autorizovaný servis APC by 
Schneider Electric. 

Záruka 

2Year
Warranty

 

Kontaktujte nejbližšího prodejce APC by Schneider Electric, 
autorizovaný servis APC by Schneider Electric nebo zákaznickou 
podporu APC by Schneider Electric. 

Celosvětová zákaznická podpora společnosti 
APC by Schneider Electric 
Informace o zákaznické podpoře pro konkrétní země najdete na webových 
stránkách společnosti APC by Schneider Electric na adrese www.apc.com. 
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