
 

 

 

 

Bank energii 8000 z funkcją  
bezprzewodowego ładowania 

 

 
 

 

Instrukcja szybkiej instalacji 

31884 



 

2 

Dziękujemy za skorzystanie z naszego produktu. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się 
z instrukcją obsługi, aby prawidłowo posługiwać się urządzeniem. 

 
1 Informacje ogólne 

Urządzenie to jest doskonale skonstruowanym przenośnym akumulatorem wyposażonym w 
pojemną bezprzewodową ładowarkę oraz bankiem energii (8000 mAh), z którego można 
korzystać w domu, na zewnątrz, podczas podróży, pracy w biurze i w innych miejscach. 
Urządzenie to oferuje bezprzewodowe ładowanie w dowolnym miejscu i czasie oraz 
umożliwia ładowanie smartfona, tabletu, kamery cyfrowej, odtwarzacza MP4/MP5 oraz 
innych urządzeń elektronicznych. 

2 Przegląd funkcji  
1. Bank energii (8000 mAh) 
2. Stacja do bezprzewodowego ładowania 
3. Bateria wielokrotnego ładowania w zestawie 
4. Inteligentne ładowanie 

3 Prezentacja przycisków, portów USB oraz wskaźników świetlnych 
 Wejście Micro USB 5-stykowe (prąd stały 5 V 1500 mA) 
 Wyjście USB1: 5 V/1 A 
 Wyjście USB2: 5 V/2,1 A 
 Wskaźniki świetlne 
 Włącznik 
 Centralny obszar do ładowania bezprzewodowego 
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4 Ważne uwagi 
1. Uwaga: Z funkcji ładowania indukcyjnego można korzystać wyłącznie w przypadku 

zgodnych urządzeń końcowych. Ewentualnie użycie funkcji może wymagać 
dodatkowych akcesoriów. Szczegółowe informacje dotyczące zgodności posiadanego 
urządzenia mobilnego można otrzymać u odpowiedniego producenta.  

2. Nie należy rozkładać na części lub modyfikować. 
3. Chronić przed wodą, wilgocią, upadkiem. 
4. Nie należy ładować w gorącym otoczeniu. 
5. Do połączenia z ładowarką należy używać odpowiednich złączy. 
6. Nie uderzać, nie wrzucać do wody lub ognia. 
7. Należy natychmiast przestać korzystać z urządzenia, jeśli bateria jest wybrzuszona, 

przecieka lub wydziela nieprzyjemny zapach. 
8. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, należy naładować je 

przynajmniej raz w miesiącu. 
9. Aby przedłużyć żywotność baterii, należy korzystać z urządzenia aż do zupełnego 

rozładowania baterii, a następnie ponownie naładować. 
10. Jeśli nie korzystasz z bezprzewodowego ładowania, przyciśnij i przytrzymaj włącznik 

przez trzy sekundy, aby wyłączyć urządzenie. 
11. Przed ładowaniem urządzenia należy usunąć pokrywę ochronną. 
12. Należy zachować ostrożność i nie ładować bezprzewodowo telefonów komórkowych 

podczas ładowania banku energii. 

5 Działanie 

1. Włączanie/wyłączanie 

Wciśnij włącznik, aby uruchomić urządzenie. Zaświeci się niebieski wskaźnik. 
Przyciśnij i przytrzymaj włącznik przez trzy sekundy, aby włączyć/wyłączyć funkcję 
bezprzewodowego ładowania. Czerwony wskaźnik zaświeci się/zgaśnie. 

2. Ładowanie banku energii 

Jeden koniec kabla ładującego należy podłączyć do 5-stykowego wejścia Micro USB, 
drugi odcinek kabla zakończony zasilaczem należy podłączyć do gniazdka. Podczas 
ładowania niebieska dioda LED zacznie migotać, po całkowitym naładowaniu 
urządzenia wszystkie niebieskie diody LED zaświecą się. 

3. Ładowanie urządzeń przenośnych 

3.1. Ładowanie przewodowe 

Wciśnij włącznik, zaświecą się niebieskie znaczniki. Jeden koniec kabla 
ładującego należy podłączyć do wejścia USB, drugi koniec kabla należy 
podłączyć do portu ładującego w urządzeniu, które ma zostać naładowane. 
Niebieska dioda LED zacznie migotać. 

3.2. Bezprzewodowe ładowanie 

Wciśnij włącznik bezprzewodowego ładowania, czerwony znacznik zaświeci się. 
Połóż smartfona na banku energii dokładnie na środku obszaru do 
bezprzewodowego ładowania, niebieska dioda LED zacznie migotać. 
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6 Najczęściej zadawane pytania 
1. Włącz urządzenie, jeśli tylko jedna niebieska dioda LED migocze oznacza to, że bateria 

jest na wyczerpaniu i należy ją ponownie naładować. 
2. Urządzenie automatycznie rozpoznaje sprzęt, który wymaga naładowania. Jeśli żaden 

sprzęt nie znajduje się na urządzeniu, wyłączy się ono po 5 minutach.  
3. Jeśli środek urządzenia odbierającego jest oddalony o 20 mm od środka ładowarki, 

wyłączy się ona automatycznie. 
4. Jeśli ładowarka wykryje, iż prąd obciążenia przekracza dopuszczalną wartość, 

urządzenie automatycznie przerwie połączenie. Ładowarka i urządzenie odbierające 
automatycznie przejdą w stan gotowości. Przestaw, a następnie zrestartuj urządzenie 
odbierające. 

5. Jeśli prąd obciążenia dla ładowania przewodowego i bezprzewodowego przekracza 
dopuszczalną wartość, ładowarka automatycznie przerwie połączenie. Aby prąd 
obciążenia obniżył się do znamionowej wartości, należy usunąć część urządzeń 
odbierających. 

6. Używanie nieodpowiednich złączy prowadzi do niepełnego naładowania baterii oraz do 
uszkodzenia urządzenia. 
 

7 Zawartość pakietu 
1. Bank energii (8000 mAh) 1 szt.
2. Kabel USB 1 szt.
3. Instrukcja obsługi 1 szt. 

8 Specyfikacja 
1. Wejście: 4,8~5,2 V 1500 mA
2. Wyjście: Prąd stały 5 V - 1 A lub 2,1 A 
3. Wymiary: Opakowanie (Dł. 165 mm x Szer. 100 mm x Wys. 65 mm)
 Urządzenie (Dł. 153 mm x Szer. 73 mm x Wys. 12,5 mm)
4. Waga:  310 g 
5. Wyświetlanie pojemności:  Wyświetlanie poziomu energii przy pomocy czterech 

niebieskich diod LED, gdy dioda ładowania 
bezprzewodowego świeci się na czerwono. 

6. Rodzaj ładowania:  Możliwość przewodowego i bezprzewodowego ładowania 
w tym samym czasie. 

7. Częstotliwość ładowania:  100~200 kHz
8. Zasięg bezprzewodowego 

ładowania: 
10 mm 

9. Wydajność:  Ponad 70%
10. Moc: 5 W 

 


