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Instruções de segurança importantes 

ADVERTÊNCIA: Leia atentamente as instruções de segurança antes de 

utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.  

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance 

das crianças.  

2. Mantenha o produto afastado de animais de estimação. 

3. Aviso: esta powerbank possui uma bateria de polímero de lítio no 

interior 

4. Não tente abrir a powerbank.  

5. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!  

6. Não tentar substituir a bateria por si mesmo. Poderá danificar a 

bateria, o que poderá causar sobreaquecimento e lesões. As 

reparações ou manutenções devem apenas ser realizadas por pessoal 

qualificado. 

7. A bateria tem de ser reciclada ou eliminada separadamente dos 

resíduos domésticos. Não queimar a bateria.  

8. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não expor este 

produto à chuva ou humidade.  

9. Remover o cabo de carregamento quando a powerbank estiver 

totalmente carregada. 



10. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 5 

graus Celsius e 35 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas 

poderá afetar a função. 

11. Não deixar cair nem expor a qualquer tipo de impactos. 

 

Descrição geral do item 

1. Porta de saída USB-A de 5 V  

2. Entrada USB-C de 5 V  

3. Entrada micro USB de 5 V  

4. Indicador de bateria  

5. Botão ON/OFF do indicador  

 

A embalagem contém: 

Powerbank 

Cabo de carregamento USB-A <-> Micro USB  

Manual do Utilizador  



Especificação: 

*Capacidade da bateria: 10000mAh 

*Entrada Micro/USB-C: 5 V/2 A 

*Saída USB-A: 5 V/2 A 

 

CARREGAR A POWERBANK  

Ligue o cabo fornecido ao seu carregador de parede ou à porta USB do 

computador. O conetor USB liga ao carregador e o micro USB liga ao 

powerbank. Se a powerbank estiver totalmente descarregada, irá 

demorar cerca de 7 -8 horas para carregar totalmente. 

 

 

CARREGAR O SEU DISPOSITIVO COM A POWERBANK  

Ligue o cabo à porta USB na powerbank e ligue a outra ponta do cabo ao 

seu dispositivo. O indicador LED da bateria acender-se-á e o seu 

dispositivo indica que está a carregar. Clique no botão ON/OFF para ligar 

o indicador, o qual irá desligar-se automaticamente. Existem 4 LEDS que 

representam a capacidade da bateria, se apenas um ou dois LEDs 

estiverem acesos, precisa de ser carregada. Depois de carregar o seu 

dispositivo, recarregue a powerbank antes de a voltar a utilizar.   



Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso 

prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual. 

 

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S 

  

Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas incluídas, 

contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos 

para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado 

(equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo pilhas) 

não sejam eliminados corretamente. 

 



O equipamento elétrico e eletrónico e as pilhas estão marcados com o 

símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. 

Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem 

como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo 

doméstico, mas separadamente. 

 

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para 

uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão 

recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será 

prejudicado. 

 

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os 

equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser 

enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de 

recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da 

sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto. 
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