
INSTRUKCJA OBSŁUGI Power Bank 
(Power Bank Mi 10000, Power Bank Mi 16000, Power Banki Mi 10400, Power Banki Mi 5000,
Power Bank Mi 200000)

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. Proszę podłączyć Power Bank do urządzenia i uruchomić bez podłączonego zasilania. 
Poprodukcyjnie baterie Power Bank są naładowane do około 70%. 
2. Proszę korzystać z Power Banka aż do momentu rozładowania. 
3. Nie pozwól ani nie staraj się uruchamiać Power Banka jeśli został rozładowana – może to 
skutkować uszkodzeniem ogniw i w efekcie całej baterii Power Bank . 
4. Podłącz kabel microUSB do wejścia MicroUSB a wtyczke USB do laptopa lub zasilacza i 
naładuj baterię Power Bank.
5. Power Bank w zależności od pojemności może mieć różne czasu naładowania oraz rozładowania.

 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 Banka. 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. 

 Dla bezpieczeństwa NIE NALEŻY upuszczać baterii , narażać na bardzo wysokie lub niskie 
temperatury, narażanie na kontakt z ogniem może być przyczyną wybuchu, otwierać baterii. 
Wszystkie te czynności mogą spowodować zagrożenie. 

 Po zużyciu Power Banka należy wrzucić go do specjalnie oznaczonych pojemników na baterie 
skąd zostaną przekazane do odzysku – recycklingu. 

Deklaracja Zgodności:
pełną treść deklaracji zgodności dla urządzenia można znaleźć pod adresem www: https://swiatbaterii.pl/pl/content/21-instrukcje-
obslugi
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ZABRONIONE JEST WYRZUCANIE ZUŻYTYCH BATERII DO KOSZA.


