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Manual do Utilizador 
Para um desempenho e segurança ótimos, deve ler cuidadosamente estas 
instruções antes de colocar este produto em funcionamento. Deve guardar 
este manual para consulta futura. 
 

Apresentação do produto  

 

Botão de Alimentação 

Indicadores LED 

Tipo C 

Saída USB 

Entrada micro USB 



Caraterísticas 
1. Formato compacto, moderno e em metal. 
2. Porta tipo C para carregar e descarregar rapidamente. 
3. Sistemas múltiplos de proteção contra sobreintensidade, sobretensão, 

sobrecarga e curto circuito. 
4. Visor LED inteligente para informação da carga existente. 

 

Especificações 
Tipo de pilha: Pilha Li-ion 
Capacidade: 10 000 mAh/37,4 Wh 
Entrada: USB Tipo C 5 V/2,4 A (máx) 
 Micro USB 5 V/2,1 A (máx) 
Saída: USB Tipo C 5 V/2,4 A (máx) 
 USB A 5 V/2,1 A (máx) 
Dimensões: 102*77*21,9mm 
Peso: 270 g±10 g 
 

Como usar o carregador portátil 
1. Ligar o carregador portátil: Premir ligeiramente o botão de alimentação, as 

luzes LED do indicador de alimentação e o carregador portátil iniciam o 
respetivo funcionamento. 

2. Desligar o carregador portátil: O carregador portátil desligar-se-á 
automaticamente após 20 segundos se não estiver a carregar. 
 
Nota: O carregador portátil ativar-se-á automaticamente quando ligado. 
 

Como carregar o carregador portátil 
1. Carregar através do computador ou do adaptador com porta USB. 
2. Os indicadores LED ficarão a piscar durante o ciclo de carga. 
3. Todos os indicadores LED ficarão acesos quando o carregador portátil 

estiver totalmente carregado. 
 
Nota: Carregar e reiniciar o carregador portátil enquanto está no estado 
de bloqueado ou de proteção de curto-circuito devido a um funcionamento 
incorreto. 
 

  



Como testar a carga restante 
Premir o botão de alimentação para verificar o estado da carga restante: 

Luz LED (  LIGAR  DESLIGAR) Capacidade 

 0-5% 

 5%-25% 

 25%-50% 

 50%-75% 

 75%-100% 
 
◎ Indicador LED a piscar 
○ Indicador LED desligado 
● Indicador LED ligado 
 

Como carregar o seu dispositivo 
É adequado para os novos e futuros modelos MacBook, LeTV Mobil. Nokia N1 
com porta USB3.1 

 
1. Usar o cabo de dados original ou o nosso cabo padrão para ligar. 
2. Ligar o dispositivo ao carregador portátil. 
3. Ativar o carregador portátil. 
4. Desligar o seu dispositivo depois de totalmente carregado. 

 

  



Cuidado 
1. Na primeira utilização deve carregar o carregador na totalidade. 
2. Utilizar um cabo padrão com as especificações respetivas; caso contrário 

o seu carregador portátil pode ficar danificado. 
3. Antes de carregar deve verificar se a tensão do dispositivo é 5 V.  
4. Não deixar cair, agitar, desmontar ou tentar reparar de forma autónoma o 

carregador portátil. 
5. Não submergir o carregador portátil em água ou outros líquidos. 
6. Não expor o carregador portátil a fontes de calor ou substâncias 

inflamáveis. 
7. Não deixar o carregador portátil no interior do carro, sujeito a luz intensa 

ou temperaturas elevadas que danificarão o produto. 
8. Manter o carregador portátil longe do alcance das crianças. 
9. Não introduzir nenhum objeto nas portas USB do carregador portátil para 

evitar danos. 
10. Deve carregar totalmente o carregador portátil em cada quatro meses 

para evitar um ciclo de vida reduzido. 


