
MANUAL DO USUÁRIO
BANCO DE ENERGIA PB2: 6700 mAh

PARA A MAIORIA DE TELEFONES INTELIGENTES, 
TABLETS

ITM. /ART. 1005854

RECARREGÁVELBANCO DE ENERGIA



Carregar o PowerBank Carregar o dispositivo Indicador de Energia/
Bateria

ITM. /ART. 1005854

INCLUÍDO NA EMBALAGEM
• PowerBank PB2: 6700 mAh/24.3Wh Bateria de íonsde lítio 

recarregável, Output=5V/2.4A
• Cabo de carregamento de Micro USB para USB
• Manual de Utilização

COMPATIBILIDADE
O Duracell PowerBank é compatível com a maioria dos smartphones  
e tablets.

SEGURANÇA E APOIO TÉCNICO
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

AVISO - Durante a utilização deste produto, deverá observar 
permanentemente as seguintes precauções básicas:

a) Leia todas as instruções até ao fim, antes de começar a utilizar  
o produto.

b) Para reduzir o risco de acidentes, a utilização por crianças deverá 
ser constantemente supervisionada.

c) Não exponha o PowerBank à chuva ou neve.
d) A utilização de um carregador com anomalia para carregar este 

PowerBank pode resultar em risco de incêndio ou danos físicos.

1. 2. 3.

INSTRUÇÕES:



e) Não utilize o PowerBank para além da respetiva capacidade 
de output. A utilização do PowerBank acima da respetiva 
capacidade de output pode resultar em risco de incêndio  
ou danos físicos.

f) Não utilize o PowerBank se estiver danificado ou modificado. 
Baterias danificadas ou modificadas podem comportar-se de 
forma imprevisível, podendo resultar em risco de incêndio, 
explosão ou danos físicos.

g) Não tente desmontar o PowerBank.
h) Não exponha o PowerBank ao fogo nem a temperaturas 

excessivas. A exposição ao fogo ou a temperaturas acima dos 
60°C pode resultar em explosão.

i) Este PowerBank não tem partes substituíveis ou passíveis de 
manutenção. Contacte a DURACELL se verificar qualquer tipo  
de problema.

j) Não utilize o PowerBank em ambientes onde estejam a ser 
utilizados aerossóis (sprays) ou onde oxigénio esteja a ser 
administrado.

k) O PowerBank deverá ser apenas colocado ou guardado  
em superfícies limpas e secas. Não pouse o PowerBank  
em superfícies molhadas com água ou solventes de limpeza.

l) Não utilize o PowerBank em ambientes fechados, como  
um bolso, uma mochila ou bolsa de transporte.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

GARANTIA LIMITADA DE 3 ANOS
Sujeita à Lei aplicável, a Duracell International Operations comercializa 
os respetivos produtos Duracell Mobile (daqui em diante, designados 
como “Produto(s)”) na convicção de que estão livres de defeito de 
fabrico ou montagem durante 3 anos a contar da data da compra 
original, exceto conforme notado abaixo. A Duracell garante que os 
seus Produtos estão livres de defeitos de fabrico ou de material, sob 
as condições normais de uso e funcionamento. Esta garantia aplica-se 
apenas aos consumidores, não sendo aplicável a Retalhistas.

A Duracell não autoriza pessoa alguma, incluindo, mas não limitado a, 
os retalhistas, o comprador consumidor e subsequente utilizador do 
produto adquirido a um retalhista, ou compradores remotos, a requerer 
à Duracell qualquer tipo de obrigação para além das aqui estipuladas, 
seguidamente. Esta garantia não cobre danos causados por mau uso 
ou abuso do produto; acoplação de qualquer tipo de acessório não 
autorizado; alteração do produto; instalação inapropriada; quaisquer 
reparações ou modificações não autorizadas; uso indevido de fonte  
de alimentação elétrica ou outra; perda de potência; queda do 
produto; avaria ou dano de qualquer peça resultante do desrespeito 
pelas instruções de manutenção recomendadas pelo fabricante; danos  
de transporte; furto ou roubo; negligência; vandalismo; ou circunstâncias 
ambientais; cessação de uso; ou quaisquer outras condições que 
estejam fora do controlo da Duracell.



A GARANTIA AQUI PROVIDENCIADA É A ÚNICA E EXCLUSIVA 
GARANTIA DESTE PRODUTO. NÃO EXISTIRÃO QUAISQUER OUTRAS 
GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUALQUER 
GARANTIA IMPLÍCITA DE VENDABILIDADE OU AJUSTAMENTO, 
NEM QUAISQUER OUTRAS OBRIGAÇÕES POR PARTE DA EMPRESA 
RELATIVAMENTE AOS PRODUTOS COBERTOS POR ESTA GARANTIA. 
A DURACELL DECLINA QUALQUER RESPONSABILIDADE LEGAL 
POR DANOS ACIDENTAIS, SUBSEQUENTES E OU ESPECIAIS. EM 
CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA ESTA GARANTIA REQUER MAIS DO QUE 
A SUBSTITUIÇÃO DA PARTE OU PARTES COMPROVADAMENTE 
DEFEITUOSAS, DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA MESMA. 
SERÁ FEITO O REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO CASO AS 
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA PRODUTOS DEFEITUOSOS NÃO  
SE ENCONTREM DISPONÍVEIS. A DURACELL RESERVA-SE O DIREITO 
DE FAZER A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO EM VEZ DE REPARAÇÕES 
OU TROCAS.

Esta garantia não é extensível à compra de produtos já abertos, 
reparados, reembalados ou re-selados, incluindo, mas não limitado 
a, a venda de tais produtos em websites de leilões na internet ou a 
vendas por revendedores grossistas ou de excedentes de produção. 
Quaisquer garantias serão imediatamente suspensas e terminadas 
para os produtos ou componentes que tenham sido reparados, 
substituídos, alterados ou modificados sem o consentimento prévio 
expresso por escrito da Duracell. Esta garantia oferece-lhe direitos 
legais específicos. Poderá beneficiar de direitos acrescidos que variam 
consoante o quadro legal de cada país. Devido às particularidades de 
cada legislação nacional, algumas das limitações legais acima descritas 
podem não se aplicar a si.

Para mais informações sobre a nossa linha de produtos e o contacto 
online do nosso serviço de atendimento a clientes, por favor, visite:

Para manutenção ou reparação — não devolva esta unidade ao 
retalhista. Contacte, por favor, as Duracell Consumer Relations.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DA BATERIA
• Não desmonte, não abra e não rompa a bateria.
• Não exponha a bateria ao calor ou ao fogo.
• Evite guardar a bateria em locais com exposição direta à luz solar.
• Não provoque o curto-circuito da bateria.
• Não submeta a bateria a qualquer tipo de choque mecânico.
• Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.
• Mantenha a bateria limpa e seca.
• Não deixe a bateria em carregamento prolongado quando  

não estiver a ser utilizada.

www.duracell.info



ARMAZENAMENTO DA BATERIA
• Guarde a bateria num local fresco e seco.
• Guarde a bateria carregada e à temperatura ambiente (25°C ± 5°C)

CUIDADOS COM A BATERIA
A bateria de lítio recarregável usada neste dispositivo de carregamento 
pode representar risco de incêndio ou queimadura química se for mal 
manuseada. Não desmonte a bateria, não a esmague e não provoque 
curto-circuitos. Não exponha a bateria a temperaturas superiores a 
60°C nem a incinere. Não a utilize fora da temperatura regular de 
funcionamento, que será entre os 0°C e os 40°C. O uso inapropriado 
ou uma ligação incorreta do dispositivo de carregamento pode resultar 
num choque elétrico ao utilizador e em danos no dispositivo. Leia 
atentamente as instruções. O PowerBank pode aquecer e pode até 
atingir os 50°C durante uma utilização intensiva mais prolongada. 
Durante o funcionamento, mantenha o dispositivo afastado de 
materiais que possam ser afetados por estas temperaturas. Siga  
as instruções do fabricante.

COMO DESCARTAR CORRETAMENTE ESTE DISPOSITIVO DE 
CARREGAMENTO
Por favor, siga as obrigações legais do seu país para reciclar em 
segurança este dispositivo recarregável de lítio. Esta sinalização 
indica que o produto não deve ser deitado fora juntamente com o 
restante lixo em todo o território da UE. Para prevenir possíveis danos 
ao meio-ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação 
descontrolada de lixo, queira por favor reciclá-lo ajudando a promover 
a sustentabilidade dos recursos materiais. Para a devolução do seu 
aparelho usado utilize os sistemas próprios de recolha ou devolva à 
loja onde o adquiriu. Deste modo será possível efetuar uma reciclagem 
segura para o meio ambiente.

Dispositivos vendidos separadamente.
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