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PA0064
 Mobile 

Power Bank
2200mAh

Zgodnie z Dyrektywą WEEE, wyrzucanie urządzeń elektrycznych lub 
elektronicznych razem z odpadami gospodarstwa domowego jest zabronione. 
Ich części składowe podlegają recyklizacji lub należy je wyrzucać osobno. W 
przeciwnym wypadku mogą powodować uwalnianie substancji szkodliwych i 
niebezpiecznych, stanowiących zagrożenie dla środowiska.
Prawo zobowiązuje każdego konsumenta do nieodpłatnego zwracania zużytych i 
niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do producentów, 
dystrybutorów lub do punktów zajmujących się utylizacją tego typu odpadów. 
Szczegółowe warunki regulują przepisy danego kraju. Powyższy symbol 
umieszczony na produkcie, w instrukcji użytkownika lub na opakowaniu 
nawiązuje to tego właśnie wymogu.  Dzięki segregowaniu odpadów oraz 
przestrzeganiu przepisów dotyczących tego typu odpadów, każdy człowiek 
przyczynia się w znaczący sposób do ochrony środowiska.

1.  Bezpieczeństwo
Urządzenie powinno zawsze stać na stabilnym i płaskim podłożu. 
Upadek może spowodować uszkodzenie urządzenia.
Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie słońca, ani nie 
stawiać w miejscach gdzie narażone byłoby na działanie wysokich 
temperatur. Wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie 
urządzenia lub znacznie skrócić okres jego użytkowania.
Nie należy pozostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich 
jak grzejniki czy wydmuchy.
Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wody, 
wilgoci ani wilgotnego powietrza. 
Nie należy pozostawiać urządzenia w kuchni ani w łazience w 
pobliżu kranu. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Nie otwierać obudowy urządzenia.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zaleca się wykonanie 
zapasowej kopii danych.
Nie odpowiadamy za utratę danych o ile użytkownik nie wykazałby 
uzasadnionych podstaw oskarżenia nas o celowy zamiar lub 
poważne zaniedbanie.
W każdym takim przypadku odpowiedzialność za utratę danych jest 
ograniczona do podjęcia niezbędnych działań podejmowanych w 
ramach próby odzyskania danych z istniejących plików 
zapasowych.

Znak CE potwierdza, że niniejszy produkt spełnia główne założenia 
dyrektywy 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy w 
zakresie urządzeń i terminali telekomunikacyjnych zarówno, jeśli chodzi o 
bezpieczeństwo jak zdrowie użytkownika oraz spełnia wymogi zgodności 
interferencji elektromagnetycznej. Produkt posiada znak CE. Niniejsze 
oświadczenie jest oświadczeniem producenta.

De acuerdo con la directiva europea WEEE, equipos eléctricos y 
electrónicos no deben desecharse con los residuos a los consumidores. 
Sus componentes deben ser reciclados o eliminados separados unos de 
otros. De lo contrario las sustancias contaminante y peligrosa puede 
contaminar nuestro medio ambiente.
Usted como consumidor se han comprometido por ley a disponer de 
dispositivos eléctricos y electrónicos para el productor, el distribuidor, o 
puntos públicos de recogida al final de la vida de los dispositivos de 
forma gratuita. Datos están reguladas en el derecho nacional. El símbolo 
en el producto, en el manual del usuario, o en el embalaje hace 
referencia a estos términos. Con este tipo de separación de residuos, 
aplicación y eliminación de residuos de aparatos utilizados a lograr una 
participación importante a la protección del medio ambiente.

1. Instrucciones de seguridad 

2.  Introducción

3. Cómo utilizar

Ponga el dispositivo siempre sobre una superficie estable y recta. 
En caso de caída, se puede dañar.
No coloque el dispositivo a la luz solar directa o en lugares con alta 
temperatura. Esto puede dañar el dispositivo o acortar la vida útil 
media.
No lo coloque en un futuro próximo de las fuentes de calor, como 
radiadores u otros aparatos que produzcan calor.
No exponga el dispositivo a la lluvia, el agua, la humedad o alta 
humedad.
No lo coloque en el cuarto de baño o la cocina en un futuro próximo 
de un fregadero. Evite el contacto directo con agua.
No trate de abrir el dispositivo.
Antes de la primera utilización de nuestro producto de hacer una 
copia de seguridad de sus datos.
No somos responsables de ninguna pérdida de datos, a menos que 
nos puede acusar a dolo o negligencia grave.
En cualquier caso, la responsabilidad por la pérdida de datos se 
limite al esfuerzo que sea necesario para restaurar a partir de 
copias de seguridad existentes.

1 x Banco móvil de la energía, 2200mAh
1 x Cable de carga del USB 
1 x Manual del usuario 

1. Conecte el cable de carga USB conectado al puerto USB Micro 
del banco de la energía y el puerto USB de su PC. Entonces, PC 
comienza a cobrar PA0064.

1. Conecte los dispositivos de 
salida del puerto USB del banco 
de la energía a través de USB 
cable de carga de los dispositivos.
2. Cuando PA0064 está cargando 
el dispositivo, el LED para 
descargar indicará en azul . 

2. Indicador LED de carga se 
puede cambiar a luz azul 
cuando PA0064 está 

In DC 5V

Out DC 5V

Indicador LED de carga (Roja)

Acabado de carga (Azul)

1. Especificación: 

1.  Indicador LED: 

2.  Carga del banco de la energía: 

3. La descarga de energía a los dispositivos móviles: 
2.  Contenido del paquete: 

Aplicación:
Teléfono inteligente y todos los 
productos digitales

2200mAh

Batería de litio-ion 
recargable

PC+ ABS

USB, DC5V/1A

Micro USB, DC5V - 800mAh

Capacidad: El estado de carga

Acabado de carga 

Luz Roja

Luz AzulBatería:

Material: 

Salida: 

Entrada:

La luz del indicador de la 
batería parpadea

Protección del cargo excesivo, 
protección de la descarga, 
protección de cortocircuito

91 X 24.7 X 24.7mm

Alarma de baja presión:

La función de protección:

Dimensión:

75gPeso:

3. Sposób użytkowania

Mobilny bank energii, 2200mAh – 1 szt.
Kabel zasilania USB – 1 szt. 
Instrukcja użytkownika – 1 szt.

1. Kablem z zestawu podłączyć port Micro USB banku energii z 
portem USB komputera. Rozpocznie się proces ładowania 
PA0064. 

1.  Diody: 

2.  Ładowanie banku energii: 

2.  W opakowaniu: 

Status ładowania

Zakończone ładowanie

Czerwona światło

Niebieskie światło

Dioda baterii mruga

Ochrona przed przepięciem, 
przeładowaniem oraz 
spięciem

91 X 24.7 X 24.7mm

Sygnał o niskim poziomie:

Ochrona:

Wymiary:

75gMasa:

1. Podłączyć urządzenie mobilne 
do portu USB banku energii 
korzystając z kabla USB z 
zestawu.
2. Gdy PA0064 ładuje urządzenie 
mobilne, dioda poziomu energii 
świeci na niebieskie. 

2. Dioda sygnalizująca 
naładowanie zmieni kolor na 
niebieskie, gdy urządzenie 
PA0064 zostanie w pełni 
naładowane.completamente 
cargada. 

3. Oddawanie energii do naładowania urządzenia 
    mobilnego: 

La marca CE confirma que este producto cumple los principales requisitos 
de la Directiva 2004/108/EC del Parlamento Europeo y el Consejo de 
Europa relativa a las telecomunicaciones y terminales en relación con la 
seguridad y la salud de los usuarios y de interferencia electromagnética 
cumplimiento. La CE se ha demostrado. Estas declaraciones son 
depositados por el fabricante.

Felicitaciones a la compra de PA0064!
Por favor, lea el manual y las instrucciones de seguridad antes de 
utilizar el producto por primera vez. De lo contrario daño puede ser el 
resultado.

2.  Wprowadzenie

Wejście DC 5V

Wyjście DC 5V

Sygnalizacja diodowa 
podczas ładowania (Czerwona)

Zakończone ładowanie (Niebieskie)

1. Specyfikacje: 

Zastosowanie:
Smartphone oraz wszelkie 
urządzenia cyfrowe

2200mAh

Bateria litowo jonowa 
wielokrotnego użytku

PC+ ABS 

USB, DC5V/1A

Micro USB, DC5V - 800mAh

Pojemność:

Bateria:

Materiał: 

Na wyjściu: 

Na wejściu:

Gratulujemy zakupu urządzenia PA0064!
Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją oraz zasadami 
bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nieświadome użytkowanie 
może prowadzić do jego uszkodzenia.

Manual de Usuario |

PLInstrukcja Obsługi |

Magazyn energii 
dla telefonu 

komórkowego z 
wy   wietlaczem LCD

2200mAh
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