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USB kolébka – uživatelský manuál 
 

Specifikace: 

• Nabíjí zařízení přes USB nebo AC nabíječku 

• Zařízení bezpečně usazeno v kolébce 

• Synchronizace Vašeho zařízení s PC/ notebookem  

• Podporuje vysoko rychlostní USB 2.0 přenos dat 

• Zahrnuje 110-240v A/C zdroj s LED ukazatele pro rychlé nabití 

• Zahrnuje USB kabel -  synchronizace či dobíjení zařízení bez A/C adapteru 

 

Rychlý průvodce: 

Synchronizace zařízení s PC: 

• Vložte Vaše zařízení do kolébky, propojte kolébku s Vaším počítačem pomocí 

USB kabelu 

Nabíjení: 

• Vložte Vaše zařízení do kolébky a připojte kolébku s Vaším počítačem pomocí 

USB kabelu 

nebo 

• Vložte Vaše zařízení do kolébky a připojte ji k AC nabíječce 

(Používejte pouze nabíječku dodávanou s kolébkou !!. 

 

Nabíjení náhradní baterie: (pouze pro kolébky se slotem pro náhradní baterii) 

• Vložte Vaší náhradní baterii do nabíjecího slotu kolébky a připojte ji k AC 

nabíječce. 

(Používejte pouze nabíječku dodávanou s kolébkou !!) 

 

LED signalizace: 

 

USB kolébka bez slotu pro náhradní baterii 

 

LED dioda svítí modře když: 

1. Je USB kolébka připojena USB kabelem k Vašemu počítači 

2. Je USB kolébka připojena k AC nabíječce (pouze) 

 

 

 

 

 

 

USB kolébka se slotem pro náhradní baterii  (2 LED diody): 

 

Kolébka je připojena USB kabelem (k počítači): 

 

1. Zařízení a druhá baterie nejsou v kolébce: 

„Dioda zařízení“ modrá barva 

 „Dioda baterie“ bez signálu 

 

2. Se zařízením v kolébce (druhá baterie není v nabíjecím slotu pro náhradní 

baterii): 

„Dioda zařízení“ modrá barva 

„Dioda baterie“ bez signálu 

 

3. Druhá baterie je v nabíjecím slotu pro náhradní baterii: 

„Dioda zařízení“ modrá barva 

 „Dioda baterie“ bez signálu 

 

Kolébka je připojena AC nabíječkou (pouze): 

 

1. Zařízení a druhá baterie nejsou v kolébce: 

„Dioda zařízení“ modrá barva 

 „Dioda baterie“ problikává zelená a červená barva 

 

2. Se zařízením v kolébce (druhá baterie není v nabíjecím slotu pro náhradní 

baterii): 

„Dioda zařízení“ modrá barva 

„Dioda baterie“ problikává zelená a červená barva 

 

3. Druhá baterie je v nabíjecím slotu pro náhradní baterii: 

„Dioda zařízení“ modrá barva 

„Dioda baterie“ při nabíjení externí baterie svítí dioda červeně. Po úplném nabití 

baterie se změní na zelenou. 


