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Преносима батерия 
Инструкции за употреба

Описание на корпуса 

Модел №. S138

Капацитет

Материал

Входящо напрежение

Изходящо напрежение

Размери

Интерфейс

5000mAh

ABS+PC

5V/2A 

5V/2A 

99.5*63.5*13.5mm

Изход: USB изходен порт
Вход: Micro USB входен порт 
Type-C входен порт    

СПЕЦИФИКАЦИИ

便携式移动电源

S138

使用手册

特点

1.外观：色彩鲜艳，携带方便。

2.兼容性强：兼容市面上大部分电子设备，如手机、平板电脑、数码相机等数码设备；

3.高性能：接5V电压，既能保护器件又能高速充电；

4.内置充电式电池：可回收环保、节能、实用；

5.可充电锂电池：高性能锂电池，容量高达5000mAh，容量大，寿命长。

产品细节介绍

型号

容量

产品材料

输入电压电流

输出电压电流

产品尺寸

接口

S138

5000mAh

ABS+PC

DC 5V/2A

DC 5V/2A

99.5*63.5*13.5mm

输出：USB输出端口
输入：Micro USB输入端口
type-c 输入端口

规范

1.USB输出。

2.Micro USB充电端口。

3.type-c充电端口。

4.电源指示灯。

5.电源键。

移动电源组*1

充电电缆*1

用户手册*1

注意事项

1. 请勿跌落、撞击或晃动移动电源组，以免造成锂电池内部结构错乱而损坏。

2. 请勿将移动电源组放入水中。

3. 避免长时间暴露在阳光或雨中。

4. 请勿携带移动电源组靠近储存或携带易燃液体、气体或爆炸物。

5. 采用与本项参数相匹配的适配器。

6. 请将移动电源放在小孩子接触不到的地方。

7. 请勿拆卸移动电源。

8. 移动电源智能保护。智能保护有几个优点：过流保护+短路保护+过放电保护

+稳压保护+过充保护，用户不必担心充电后一段时间内是否会有安全隐患。

9. 建议每月至少给移动电源充电一次，考虑到储存目的，每次充电应保持50%以上

的电量。

保修卡

尊敬的用户，感谢您购买 WESDAR 产品，为您提供更好的服务，购买后请仔细阅读

使用说明书。请保管好这张保修卡,尽管如此,我们不愿意从我们的客户那里看到这

个，欢迎您与我们联系(customercare@klt-tech.com)，当你有任何问题时。我们

将很高兴为您提供售后服务。阅读更多请访问官网： http://www.i-wesdar.com

*未经授权移除或误用用户不在保修范围内

客户名称

联系方式

联系地址

产品型号

购买日期

订单号

采购地点

配件
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1.  USB изход

2. Micro USB порт за зарежане

3.  Type-C порт за зарежане

4.  Индикатор за нивото на батерията

5.  Бутон за включване и изключване
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3
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Характеристики

1.Външен вид: Свеж цвят, преносим дизайн.

2.Съвместима с повечето електронни устройства на пазара, като мобилни телефони, таблети, цифрови 

фотоапарати и други цифрови устройства.

3.Висока производителност: Свързване към напрежение 5V, защита на устройствата и висока скорост на 

зареждане.

4.Вградена акумулаторна батерия: Рециклируема, опазва околната среда, пести енергия и е практична.

5. Акумулаторна литиева батерия с капацитет до 5000 mAh, която има дълга продължителност на 

живота. 

Съдържание на опаковката

Външна батерия - 1 брой 

Кабел за зареждане - 1 брой 

Инструкции за употреба - 1 брой

Забележки

1. Не изпускайте, не удряйте и не разклащайте устройството, защото това може да причини разместване на 

вътрешната структура на литиевата батерия, което може да доведе до повреда!

2. Не потапяйте мобилната батерия във вода!

3. Избягвайте продължително излагане на слънчева светлина или дъжд.

4. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или експлозиви в близост до устройството.

5. Използвайте адаптер, който съответства на параметрите на този елемент.

Съхранявайте мобилната си батерия на място, недостъпно за деца, за да избегнете инциденти.

6. Не разглобявайте устройството, ако се повреди.

7. Изберете интелигентна защита на мобилното захранване.

Интелигентната защита има няколко предимства:

защита от свръхток + защита от късо съединение + защита от свръхразряд + защита на регулатора + 

защита от презареждане, потребителите не трябва да се притесняват дали ще има риск за сигурността им, 

след заряд за определен период от време.

8. Препоръчително е рядко използваните мобилни батерии да се зареждат или разреждат на месец, за всеки 

елемент трябва да се запази поне 50% мощност, като се има предвид целта за съхранение.

Гаранционна карта
Уважаеми потребители, благодарим ви, че закупихте продукт на WESDAR.

За да ви осигурим по-добро обслужване, моля, прочетете внимателно инструкциите за 

употреба.

Моля, запазете тази гаранционна карта.

Можете да се свържете с нас на имейл customercare@klt-tech.com, ако имате някакви 

въпроси.

Ние ще ви предоставим желаните от вас услуги с удоволствие.

Прочетете повече на www.i-wesdar.com

*Неизправности, причинени от неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

Име на клиент

Информация за контакт

Информация за контакт

Модел на продукт

Дата на закупуване

Номер на поръчка

Място на закупуване




