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Specifikace produktu se může měnit bez předchozího upozornění.
Obrázky obsažené v této Příručce se mohou lišit od aktuálního produktu.
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+ INFORMACE O COPYRIGHTU
Začínáme

Děkujeme za zakoupení produktu LIAAIL.
LIAAIL BP2 je vysokokapacitní přenosný akumulátor pro iPhone, iPod a 
ostatní mobilní zařízení.
Tato příručka obsahuje informace pro správné používání tohoto produktu.
Pro jeho správné používání si ji proto pečlivě přečtěte.

Název výrobce COWON SYSTEMS, Inc.
Název zařízení Portable Battery Pack
Model zařízení LIAAIL BP2
Výrobce / Země původu COWON SYSTEMS, Inc. / Jižní Korea
Datum výroby Zobrazeno na balení
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+ Výstrahy
Začínáme

Přečtěte si pozorně následující výstrahy proto, abyste se vyhnuli akcím, 
které mohou zapříčinit poškození nebo zničení produktu. Neneseme žádnou 
odpovědnost za škody, které mohou nastat v důsledku porušení těchto výstrah 
nebo nesprávného používání. Následující výstrahy jsou obecně aplikovatelné na 
jakékoli produkty vyráběné společností COWON SYSTEMS, INC.  
 
+  Nepoužívejte tento produkt pro jiné účely než pro ty, které popisuje tato Uživatelská příručka.

+  Nepokoušejte se přístroj opravovat ani jej otevírat. Jeho otevření bude mít za následek zrušení 
záruky a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem. 

+  Nevystavujte přístroj tlaku, pádům nebo vibracím. Pokud je přístroj z těchto důvodů poškozen, 
nelze jej reklamovat a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.

+  Pokud ucítíte nebo uvidíte kouř, nebo pocítíte v průběhu používání zařízení extrémní 
teplotu,přestaňte přístroj používat a okamžitě informujte svého prodejce.

+  Nedovolte, aby byl přístroj poškozen domácími mazlíčky nebo ostrými předměty.
+  Nevystavujte přístroj vodě nebo dlouhodobému působení vlhkosti. Pokud je přístroj z tohoto 

důvodu poškozen, nelze jej reklamovat a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem. 
+ Nedotýkejte se přístroje vlhkýma rukama.
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+ Výstrahy
Začínáme

+  Pokud používáte přístroj v místech s velkým výskytem statické elektřiny, nemusí přístroj fungovat 
správně.

+  Neumisťujte přístroj k magnetům a silným magnetickým polím.
+  Pro svou vlastní bezpečnost používejte USB kabely schválené společností COWON SYSTEMS, Inc. 
+  Pro svou vlastní bezpečnost používejte nabíječky schválené společností COWON SYSTEMS, Inc. 
+  Nevystavujte přístroj teplotám pod 0 °C a teplotám nad 40°C. Skladovací teplota může být -10℃ 

- 50℃.
+  Při připojení zařízení a současném nabíjení se produkt může zahřát. To je normální a není to 

projevem závady.
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Model LIAAIL BP2

Akumulátor Li-Pol

Kapacita 9 200 mAh

Rozměry 
Hmotnost

66 (Š) × 137 (V) × 17.4 (H) mm
252g

Vstup DC 12V, 2A Max.

Výstup DC 5V, 2A Max.

Doba 
nabíjení Při nabíjení nabíječkou: 4 hodiny*

+ Specifikace produktu
Začínáme

* Doba nabíjení se může měnit v závislosti na zbývající kapacitě akumulátoru.
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+ Obsah balení
Začínáme

BP2

BP2

Uživatelská 
příručka

Nabíjecí USB kabel

Nabíječka

LIAAIL BP2
BP2

BP2

* Aktuální obsah balení může být odlišný.
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+ Ovládací prvky a funkce
Začínáme

Tlačítko indikátoru 
akumulátoru

Konektor pro nabíječku

USB konektor

LED indikátor nabití 
akumulátoru
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+ Nabíjení BP2
Používání produktu

1. Připojte nabíječku do nabíjecího konektoru.
2. Na přední straně produktu bude indikátor zobrazovat nabíjení.
3. Pro kontrolu úrovně nabití akumulátoru stiskněte tlačítko na boku přístroje.
4. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku.

Stav nabíjení Nabíjení Nabíjení 
dokončeno

LED indikátor

● (Červená)

○

○

○

● (Modrá)

○

○

○

LED Indicator

○  ○  ○  ○

○  ○  ○  ● 

○  ○  ●  ● 

○  ●  ●  ● Zbývá 0 ~ 100% (Modrá)

*  Při nabíjení externího zařízení může indikátor po stisknutí tlačítka zobrazovat nízký stav akumulátoru. Pro 
přesnou kontrolu zbývající úrovně nabití odpojte nabíjené zařízení a stiskněte tlačítko. Případně úroveň nabití 
zkontrolujte ještě před nabíjením externího zařízení.
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+ Nabíjení telefonu
Používání produktu

1

3

2

1.  Připojte nabíjecí USB kabel do USB konektoru BP2.
2.  Druhý konec nabíjecího USB kabelu připojte do USB konektoru telefonu.
3.  Na displeji telefonu zkontrolujte, že bylo spuštěno nabíjení.
4. Po dokončení odpojte nabíjecí USB kabel od telefonu.
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+ Nabíjení ostatních zařízení
Používání produktu

+  Pokud je výrobcem dodán jiný kabel, ale splňuje podmínku micro USB konektoru, použijte jej.
+ Nabíjecí USB kabel, který je součástí balení BP2, nelze používat pro nabíjení či přenos dat z 

počítače.
+ Zařízení, která nelze nabíjet USB portem, nelze nabíjet ani BP2.
+  Před používáním produktu odeberte případný ochanný obal nabíjeného zařízení. Některé typy 

obalů mohou zabránit správnému používání produktu.

Nabíjecí USB kabel je doporučen pro všechna zařízení, které mají konektor micro 
USB (chytré telefony, tablety, MP3 přehrávače a další. Použití jiného kabelu může mít 
za následek pomalé nabíjení.

Chytré telefony Galaxy / Optimus / Android
Tablety Galaxy Tab / Android
Ostatní zařízení používající nabíječky pro 
micro USB konektor

Používat výhradně 
dodávaný nabíjecí USB 
kabel

 iPhone / iPad / iPod / MP3P / PMP / PSP
Používat kabel 
dodávaný výrobcem 
daného zařízení
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Uživatelská podpora a poprodejní servis

+ Poprodejní servis (Česko a Slovensko)

Záruka na přístroj je 2 roky. Záruka se nevstahuje na poškození, které vzniklo 
vlivem používání přístroje v rozporu s touto Uživatelskou příručkou. Záruka se dále 
nevztahuje na mechanická poškození všeho druhu.

+ Záruka

Pokud je produkt v záruce, vraťte jej prodejci. Ten s Vámi dohodne další postup.  
Pokud produkt již není v záruce, obraťte se přímo na výhradního distributora a 
dovozce, společnost NEOX Group. Kontakty naleznete na zadní straně této Příručky.



14 LIAAIL BP2





COWON SYSTEMS, lnc.
www.COWON.com     www.liaail.com

NEOX Group spol. s r.o.

IČ: 25634224 
DIČ: CZ25634224

info@neoxgroup.cz 
www.neoxgroup.cz

Dovozce:


