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POWERBANK

MANUAL DO USUÁRIO
POWERBANK PB3: 10050 mAh

PARA A MAIORIA DE LOS SMARTPHONES, TABLETS
tablets e a maioria dos dispositivos alimentados por USB.

ITM. /ART. 1005662

INSTRUÇÕES:

1.

Carregar o PowerBank

2.

Carregar o dispositivo

3.

Indicador de Energia/
Bateria

INCLUÍDO NA EMBALAGEM
• PowerBank PB2: 10050 mAh/36.5Wh Bateria de íons
de lítio recarregável, Output=5V/2.4A
• Cabo de carregamento de Micro USB para USB
• Manual de Utilização
COMPATIBILIDADE
O Duracell PowerBank é compatível com a maioria dos
smartphones, tabletse a maioria dos dispositivos alimentados por USB.
SEGURANÇA E APOIO TÉCNICO
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
AVISO - Durante a utilização deste produto, deverá observar
permanentemente as seguintes precauções básicas:
a) Leia todas as instruções até ao fim, antes de começar a utilizar
o produto.
b) Para reduzir o risco de acidentes, a utilização por crianças deverá
ser constantemente supervisionada.
c) Não exponha o powerbank a líquidos, fogo ou temperatura excessiva. Exposição
ao fogo ou temperatura acima de 60°C pode causar explosão.
d) O uso de um carregador com defeito para carregar este powerbank pode resultar
em risco de incêndio ou danos pessoais

e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

Não use o powerbank acima de sua classificação de carga de saída. A
utilização do PowerBank acima da respetiva capacidade de
saída pode resultar em risco de incêndio ou danos físicos.
Não utilize o PowerBank se estiver danificado ou modificado.
Baterias danificadas ou modificadas podem comportar-se de
forma imprevisível, podendo resultar em risco de incêndio,
explosão ou danos físicos.
Não tente desmontar o PowerBank.
Este PowerBank não tem partes substituíveis ou passíveis de
manutenção. Ligue para a DURACELL se tiver algum problema
Não opere onde produtos em aerossol (spray) estão sendo usados ou onde
oxigênio está sendo administrado
O PowerBank deverá ser apenas colocado ou guardado
em superfícies limpas e secas. Não pouse o PowerBank
em superfícies molhadas com água ou solventes de limpeza.
Não utilize o PowerBank em ambientes fechados, como
um bolso, uma mochila ou bolsa de transporte.
Para manutenção ou reparo - não devolva esta unidade ao revendedor. Entre
em contato com o Atendimento ao Consumidor Duracell.

GARANTIA LIMITADA DE 6 MESES
A Duracell oferece garantia limitada de 6 meses a partir da data da compra. Guarde uma
cópia do seu comprovante de compra para provar a aquisição. A garantia do nosso
produto é limitada apenas à própria unidade, quando usada normalmente de acordo
com as instruções de operação e as condições do sistema. Portanto, o cliente reconhece e
concorda que:
• A Duracell não se responsabiliza por danos ou perdas resultantes do uso deste
produto ou por qualquer reclamação de terceiros.
• A Duracell não se responsabiliza por problemas com dispositivos portáteis ou móveis,
como MP3 players, celulares, tablets ou qualquer outro equipamento, decorrentes do
uso deste produto; adequação do produto para hardware, software ou periféricos
específicos, conflitos na operação com outro software previamente instalado, perda de
dados ou outros danos acidentais ou inevitáveis.
• A Duracell não é responsável por danos financeiros, lucros cessantes, reclamações de
terceiros, etc., decorrentes do uso deste produto.”

Para mais informações sobre a nossa linha de produtos e o contacto
online do nosso serviço de atendimento a clientes, por favor, visite:
Para mais informações sobre nossos produtos e serviços para os consumidores
entre em contato com o serviço de relações com o consumidor ou visite nosso
pagina web:

Brazil: 0 800 727 1165
Chile: 1 88 800 224 488
México: 0 1800 283 2901
www.duracell.info

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DA BATERIA Li-ION
•
•
•
•
•
•
•
•

Não desmonte, não abra e não rompa a bateria.
Não exponha a bateria ao calor ou ao fogo.
Evite guardar a bateria em locais com exposição direta à luz solar.
Não provoque o curto-circuito da bateria.
Não submeta a bateria a qualquer tipo de choque mecânico.
Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.
Mantenha a bateria limpa e seca.
Não deixe a bateria em carregamento prolongado quando
não estiver a ser utilizada.

ARMAZENAMENTO DA BATERIA
• Guarde a bateria num local fresco e seco.
• Guarde a bateria carregada e à temperatura ambiente (25°C ± 5°C)
PRECAUÇÕES COM A BATERIA DE Li-ION
A bateria de lítio recarregável usada neste dispositivo de carregamento
pode representar risco de incêndio ou queimadura química se for mal
manuseada. Não desmonte a bateria, não a esmague e não provoque
curto-circuitos. Não exponha a bateria a temperaturas superiores a
60°C nem a incinere. Não a utilize fora da temperatura regular de
funcionamento, que será entre os 0°C e os 40°C. O uso inapropriado
ou uma ligação incorreta do dispositivo de carregamento pode resultar
num choque elétrico ao utilizador e em danos no dispositivo. Leia
atentamente as instruções. O PowerBank pode aquecer e pode até
atingir os 50°C durante uma utilização intensiva mais prolongada.
Durante o funcionamento, mantenha o dispositivo afastado de
materiais que possam ser afetados por estas temperaturas. Siga
as instruções do fabricante.
COMO DESCARTAR CORRETAMENTE ESTE DISPOSITIVO DE
CARREGAMENTO
Por favor, siga as obrigações legais do seu país para reciclar em
segurança este dispositivo recarregável de lítio.

Brazil: 0 800 727 1165
Chile: 1 88 800 224 488
México: 0 1800 283 2901

RECHARGEABLE

POWERBANK

