
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Power Bank Case

Po  otrzymaniu  nowej  baterii  Power  Bank  opartej  o  technologię  li-ion  lub li-polymer  aby  zapewnić  odpowiednie
funkcjonowanie, długość działania oraz jak najdłuższe życie Twojej baterii Power Bank należy postępować według
poniższych kroków.

 
Pierwsze użycie: 
1.  Należy  nałożyć  Power  Bank na  tył  urządzenia,  tak  aby wyjście ładujące  Power  Banku pasowało  do wejścia
ładującego telefonu i uruchomić bez podłączonego zasilania. Poprodukcyjnie baterie Power Bank są naładowane do
około 70%.
2.  Można  korzystać  z  Power  Banku  aż  do  momentu  jego  rozładowania.  Uruchomienie  ładowania  odbywa  się
poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się na obudowie urządzenia.
3.  Nie  pozwól  ani  nie  staraj  się  uruchamiać  Power  Banku  jeśli  został  rozładowany  –  może  to  skutkować
uszkodzeniem ogniw i w efekcie całej urządzenia Power Bank .
4. Podłącz kabel microUSB do wejścia MicroUSB, a wtyczkę USB do laptopa lub zasilacza i naładuj Power Bank.
5. Stan naładowania można sprawdzić naciskając przycisk znajdujący się na Power Banku

Utrzymanie Twojej nowej baterii: 
Rozładuj i naładuj Power Bank przynajmniej raz na parę tygodni. 
To pozwoli utrzymać baterię w dobrym stanie. Jeżeli Power Bank jest podpięty 
do urządzenia lecz nigdy nie używany, spowoduje to bardzo szybkie zużycie 
Power Banku. W niektórych przypadkach ciągłe ładowanie baterii, a nie rozładowywanie jej 
może spowodować zużycie Power Banka nawet w przeciągu paru miesięcy. 
Jeżeli Power Bank nie będzie używane w przeciągu miesiąca należy przechowywać naładowaną 
wcześniej w ponad 50% w chłodnym i suchym miejscu z dala od metalowych przedmiotów. 
NIE należy stosować krótkich cykli ładowania – skracają one żywotność baterii. 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA I UTYLIZACJA BATERII:
Podczas  użytkowania  i  likwidacji  urządzenia  należy  zachować  ostrożność.  Nieprawidłowe  użytkowanie,
postępowanie sprzeczne z poniższymi wskazówkami może stanowić zagrożenie życia lub zdrowia oraz mienia.  
Power Banku:  nie wrzucać do ognia;  nie umieszczać na urządzeniach wydzielających ciepło (bateria może 
wybuchnąć, jeśli zostanie zbyt mocno rozgrzana);  nie gryźć;  nie ssać;  nie zgniatać;  nie przebijać;  nie    
otwierać obudowy;  nie wkładać do oczu, uszu, ust, ani innych otworów ciała;  nie upuszczać;  nie narażać na  
uderzenia;  nie używać Power Banku do ładowania innego urządzenia niż to, dla którego została zaprojektowana;  
chronić przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami.

W przypadku zaobserwowania niepokojących, dziwnych zapachów lub odgłosów emitowanych przez Power Bank
albo wydostawania się dymu z urządzenia natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia i oddać je do centrum
serwisowego producenta. 

NIGDY NIE NALEŻY UŻYWAĆ USZKODZONEGO POWER BANKU!!!
Power Bank należy chronić przed wysokim ciśnieniem zewnętrznym, ponieważ może to być przyczyną zwarcia
obwodów wewnętrznych i przegrzania. 
Przechowywać w temperaturze od 0°C do 45°C. Zaleca się używanie urządzenia w temperaturach od 5°C do 35°C. 

ZABRONIONE JEST WYRZUCANIE ZUŻYTYCH AKCESORIÓW DO KOSZA 
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Firma Paweł Ochyński CSG oswiadcza, że urządzenia PBxx (gdzie x tam 0-9)
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	Serwis: Green Cell, ul. Szymonowica 83, 30-396 Kraków,
	Email: support@greencell.pl, tel: +48 12 444 62 47
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