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Instrukcje bezpieczeństwa 
1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, należy przeczy-
tać instrukcję użytkowania i postępować według wskazówek w niej 
zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane 
użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
2. Nie należy prowadzić jakichkolwiek prac konserwacyjnych pod-
czas pracy urządzenia.
3. Urządzenie może być uruchamiane tylko wewnątrz pomiesz-
czeń. Urządzenie nie jest przystosowane do pracy na zewnątrz 
pomieszczeń.
4. Należy chronić urządzenie przed wilgocią (również podczas 
przechowywania).
5. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez 
osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czucio-
wej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub zna-
jomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem i zgodnie 
z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpo-
wiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na
dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
6. W przypadku uszkodzenia urządzenia, w celu uniknięcia zagro-
żenia, naprawę może przeprowadzić tylko specjalistyczny zakład
naprawczy albo wykwalifikowana osoba.
7. Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów
łatwopalnych.

Opis
Stylowy power bank o pojemności 10000 mAh - zasilacz z wbu-
dowaną baterią awaryjną.
W zestawie znajduje się kabel MicroUSB.



Pasuje do wszelkich urządzeń typu telefony, samartfony, tablety, 
kamery, aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP3/4.
Zasilacz-bateria pozwala ładować urządzenia w sytuacji, gdy nie 
mamy dostępu do gniazda sieciowego lub samochodowego np. 
na wycieczce, w górach, na rybach.
W domu ładujesz Bank do pełna, a kiedy Twoje urządzenie rozła-
duje się podłączasz go do portu USB za pomocą uniwersalnego 
kabla, który znajduje się w zestawie.

Do urządzenia można podłączyć dowolny kabel USB ładująco-
synchronizujący co czyni baterię uniwersalną.

Specyfikacja
Pojemność: bateria o pojemności 10000 mAh
Ilość cykli ładowania: ≤500
Zabezpieczenia: przed przeładowaniem, zwarciem, całkowitym 
rozładowaniem.

USB 1: 5 V / 2100 mA
USB 2: 5 V / 1000 mA

Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Zawartość zestawu
- oryginalne opakowanie
- power bank 10000mAh
- kabel MicroUSB



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, 
że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi 
z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i 
zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie 
produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania 
ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania 
informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego 
produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem 
sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. 
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki 
umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.


