
Instrukcja obsługi do 
ZMI 

POWERPACK (EXTRALINK) 20000MAH 
Model: QB820 

 
Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i 
zachować ją do wykorzystania w przyszłości. 
 
Skrócona instrukcja obsługi 
Zapoznanie się z zestawem PowerPack 

 
Tryb USB HUB: 
 
Kliknij dwukrotnie przycisk kontrolny SOC, aby 
wejść w tryb koncentratora USB, a wskaźnik trybu 
zmieni kolor na niebieski. Poza transferem danych, tryb huba USB jest 
nadaje się do ładowania urządzeń, które wymagają niewielkiego prądu 
ładowania, takich jak słuchawki Bluetooth, smartwatche itp. 
 
Aby wyjść z trybu koncentratora USB, kliknij przycisk SOC, a wskaźnik 
trybu wyłączy się. 
 
 
 

Sprawdzanie stanu naładowania urządzenia PowerPack 
Naciśnij przycisk sprawdzania SOC, a zestaw kontrolek 
odpowiadających bieżącemu poziomowi naładowania zacznie migać. 
Kiedy PowerPack jest całkowicie rozładowany i Jeśli urządzenie 
wymaga naładowania, kontrolki pozostaną wyłączone. 

 
 
Ładowanie urządzeń 
Podłącz swoje urządzenie cyfrowe do portu USB-A lub USB-C w 
PowerPack za pomocą kabla do ładowania/synchronizacji wysokiej 
jakości. 
 
Uwaga: Sprawdź, czy Twój laptop jest nowszym modelem z portem 
USB-C ORAZ obsługą USB PD. 

 
Używanie wysokiej jakości kabla do ładowania / synchronizacji nie 
tylko poprawia wydajność energetyczną i skraca czas ładowania, ale 
także zmniejsza ryzyko potencjalnego uszkodzenia urządzenia i 
zestawu PowerPack. 
 
Naładuj swój PowerPack  
Kabel z męskim złączem USB-C na jednym końcu i męskim złączem USB-
A lub USB-C na drugim końcu. Podłącz złącze USB-C kabla do portu 
wejściowego urządzenia PowerPack, a drugi koniec do zasilacza USB lub 
urządzenia USB-A lub USB-C, zasilacza lub portu USB-A lub USB-C w 
komputerze przenośnym. 

 Lampki wskaźnika SOC będą migać, a następnie będą świecić 
światłem stałym, jedna po drugiej, w miarę postępu ładowania. 
postępuje. Upewnij się, że ładowarka spełnia normy 
bezpieczeństwa, aby zapobiec porażeniu prądem lub 
uszkodzeniu akumulatora. 

 Lampki wskaźnika SOC będą migać, a następnie będą świecić 
światłem stałym, jedna po drugiej, w miarę postępu ładowania. 
postępuje.  
 
Wskazówka: Aby uzyskać przyspieszoną sesję ładowania, 
należy użyć wysokiej jakości adaptera zasilania USB, np. jak 
wtyczka zasilania marki ZMI, jest zalecany. 

 
Specyfikacja 

Model QB820 
Typ baterii Ogniwo litowo-jonowe 
Pojemność Ogniw 20,000 mAh 3.6V 72Wh 
Maksymalne napięcie 
ładowania 

8.4V DC 

Temperatura pracy Od 0 °C do 45 °C  
Wejście 5-20V = Max 45W 
Wyjście Maks. 45 W (ogółem) 

1× USB-C: 
5-20V Max 40W 
2× USB-A: 
5.0V 2.4A / 9.0V 2A / 12.0V 1.5A 
Maks. 18 W (łącznie) 

Czas ładowania Około 3,8 godziny przy użyciu 
zasilacza 5-20V DC 45W 
 

Wymiary 160,4 × 81,8 × 21 mm 
Waga 405 g 
 



Ostrzeżenia 
-Nie demontować. 
-Nie wystawiać na działanie płynów. 
-Nie doprowadzać do zwarcia. 
-Unikać upuszczania. 
-Unikać ekstremalnych temperatur (powyżej 140 F lub 60 ° C). 

 
Deklaracja zgodności 
My, Zimi Corporation, niniejszym oświadczamy, że sprzęt ten jest 
zgodny z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz ich 
zmianami.  
 

 
Dystrybutor: 
www.batna24.com 
BATNA Sp. z o.o. sp. k. 
ul. Olgi Boznańskiej 3e, 42-202 Częstochowa 
NIP : PL5732901461 

 
 

 


