
 

 
Power Bank Slim Line em Alumínio 

10000 mAh 

 
 

Manual do utilizador 
31900 (rosa dourado) • 31901 (prateado) 



A bateria de reserva portátil impressiona com o seu requintado invólucro em 
alumínio. A potente bateria de iões de lítio de 10.000 mAh e as duas portas USB 
permitem que dois dispositivos móveis sejam recarregados em simultâneo e num 
piscar de olhos. Carregue um tablet e um smartphone facilmente utilizando, por 
exemplo, as duas portas USB. O indicador de estado de carregamento LED integrado 
fornece informação acerca do estado do carregamento do Power Bank durante a 
recarga ou descarga. Graças ao seu design sofisticado, o Power Bank Slim line em 
Alumínio da ednet encaixa-se perfeitamente quer casa quer no escritório. O 
carregador portátil é recarregado através da porta USB de um portátil/computador 
ou ainda com um adaptador de carregamento (31811, 31810, 31809) a partir de 
uma tomada elétrica, utilizando o cabo de carregamento incluído ou outro cabo 
existente. O Power Bank recarrega um smartphone até 4,5 vezes e um tablet 
1,5 vezes. O tempo de chamada é aumentado em até 14 horas. Utilize o “Power 
Bank Slim Line em Alumínio da ednet” para recarregar os seus dispositivos móveis 
um abrir e fechar de olhos enquanto se desloca para qualquer lado. 

 

Caraterísticas técnicas: 
1. Capacidade: 10,000 mAh 
2. Entrada: 5 V/2 A (máx.) 
3. Saída: 5 V/1 A e 2,1 A (máx.) 
4. Dimensão: 150 x 70 x 14 mm 
5. Peso líquido: 270 g  
6. Material: Alumínio 
7. Cor: Prateado/Cinzento/Dourado/Rosa dourado 
8. Tempo de carga: cerca de 10 horas 
9. Vida útil: ≥ 500 vezes 

 

 Este produto é um carregador portátil/bateria de reserva; pode ser usado para 

carregar: smartphones, tablets, leitores de MP3/MP4, PSPs, câmaras, colunas, etc. 

 A interface de entrada é do tipo micro USB 

 Bateria de polímero de lítio integrada de elevada qualidade 

 A interface de saída é do tipo USB A, compatível com todos os dispositivos 

digitais. A corrente de saída é de 5 V, com proteção integrada contra 

curto-circuitos para controlar de forma inteligente as entradas e as saídas. 

(Função de lanterna LED integrada)  



Carregamento do Power Bank: 

1. Prima o botão “ON” (Ligar) para detetar a capacidade de energia restante. 

Verifique as indicações seguintes para obter mais detalhes: 

Indicador 1 luz 2 luzes 3 luzes 4 luzes 

Energia restante <25% 25% ~ 50% 50% ~ 75% 75% ~ 100% 

 

2. (1) Ligue a ficha micro USB do cabo de carregamento à interface micro USB do 

power bank. 

(2) Ligue o adaptador de energia do power bank ao cabo de carregamento USB. 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Precauções: 
1. O dispositivo demora cerca de 5-8 horas a carregar totalmente, mas o tempo 

exato depende da forma de carregamento: através da tomada elétrica ou da 
porta USB do computador/portátil 

2. Se não conseguir carregar os seus dispositivos com o power bank, verifique se o 
cabo USB está a funcionar corretamente ou se está bem ligado 

  

Carregar 

Computador 
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Direção da corrente 



3. Estas são taxas de conversão do power bank, pelo que a capacidade deste não é 
equivalente à sua capacidade de recarga. 

4. Se algum dos indicadores LED do power bank deixar de funcionar, carregue o 
power bank durante cerca de 1 hora para o(s) ligar novamente. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Advertência: 
1. Utilize o cabo de carregamento USB padrão ou um cabo fornecido pelo respetivo 

fabricante para carregar o dispositivo digital. 
2. Carregue o power bank na totalidade antes de o utilizar pela primeira vez 
3. Antes de carregar, verifique a corrente e a voltagem de entrada do dispositivo 

digital e selecione a interface USB e o cabo de carregamento USB adequados 
4. Não deixe cair, não submeta a impactos, nem desmantele o power bank. 
5. Não mergulhe o produto em água 
6. Não aproxime o produto do fogo 
7. Não utilize o produto junto de gás combustível 
 


