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Descrição e Função
MobiCharger é um carregador portátil com 2x
cabos de carregamento retrátil. Ideal pararestaurantes,baresecafés. O Mobicharger é um
carregador portátil e detém 10000 mAh quando
carregado totalmente.
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Não é permitido o uso deste dispositivos de
uma maneira diferente do que a qual está
descrita no capítulo “Descrição e Função”. Use
este dispositivo somente em espaços internos e
secos. O símbolo com a casa auxilia voce a se
lembrar disso. Caso não se atente a estas regulações e notas de segurança, poderá causar
acidentes fatais, ferimentos em pessoas e danos
materiais.
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Intenção de Uso
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Indicações de Segurança

ATENÇÃO! Apenas eletricistas habilitados
podem montar ou desmontar a estrutura do
produto. Há um risco de choque eletrônico e curto
circuito!
* Este produto não é um brinquedo e não é * Este
produto não é um brinquedo e não é apropriado
para crianças, pois contém pequenas partes das quais podem ser engolidas e
podem ferir quando usadas de forma inapro- priada!
* Por favor, instalar o produto e os aparelhos

conectados a ele de uma maneira segura . Atente-se
para que o produto não seja danificado ou até mesmo
possa ferir alguém (como por exemplo, cair e
tropeçar).
* Por favor, remova os materiais do pacote, pois
crianças podem se ferir enquanto estão brincando com
ele. Além disso, há um risco de deglutição e inalação
de incidentes e materi- ais isolantes.
* Evite lugares com temperaturas altas, umidade ou
lugares dos quais podem entrar em contato com água.
* Não instale o produto perto da abertura do ar
condicionado, ou em lugares com ex- cesso de poeira,
fumaça ou vibrações.
* Coloque o produto apenas em superfícies horizontais
e planas para evitar queda. * Não modifique ou altere
o produto e nenhum dos acessórios!
* Não utilize nenhuma parte a qual esteja danificada.
* Conecte e desconecte todos os cabos devagar e
cuidadosamente.
* Durante transporte, observe os detalhes listados no
capítulo “Especificações”, e im- plemente medidas
apropriadas para transporte, por exemplo, usando o
pacote original.
* Para perguntas, defeitos, danos mecânicos,
anomalia e outros problemas funcionais dos quais não
podem ser resolvidos por meio deste manual, por
favor, entrar em contato com a assistência técnica para
reparos ou trocas.
* Atente-se ao capítulo “Especificações”.
* Por favor, observe também os termos de uso
descritos no capítulo “Intenção de Uso”.
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F Cuidado, Manutenção, Armazenamento
e Transporte

Voltagem de Entrada
ATENÇÃO! Há um risco de choque elétrico
e curto circuito

4A

4B

* Este aparelho não precisa de manutenção
* Sempre desconecte as tomadas elétricas ao
realizar o cuidado, a manutenção, o armazenamento e o transporte.
* Utilize um pano de linho seco para limpar seu
produto, ou use um pano levemente
úmido para remover manchas. Atente-se aos
cabos soltos do seu dispositivo durante a limpeza! Não utilize nenhum suprimento e evite entrada
de líquidos no seu dispositivo.
* Evite o risco de tropeçar nos fios durante a
instalação.
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* Evite lugares com temperaturas altas, umidades,
ou lugares que possam estar molha- dos.
* Atente-se as observações relativas à segurança
também no que diz respeito ao cuidado,
manutenção, armazenamento e transporte.
* Utilize o pacote original para proteção de poeira,
umidade e para transporte.

Capacidade do Carregador Portátil

Saída
Peso
Tamanho
Certificações
Modelo Número

5V/2.1A

5V/1Ax3
620 g
122 x 122 x 44 mm
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Conectando e Operando

1. Conecte o cabo de alimentação incluído à
tomada de parede ao adaptador AC e depois ao
Mobicharger.
2. Pressione o botão para carregar o seu celular.
3. Furo de trava de segurança para ser usado com
um bloqueio de laptop Kensington (não incluído).
4A. Insira a propaganda em formato A5 em uma
tenda de mesa acrílica
4B. Instale a tenda de mesa no buraco na parte de
trás do Charger e fixe-o com parafusos
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I Termos de Eliminação de Resíduos
Equipamentos eletrônicos não devem ser
eliminados com resíduos dos consumidores.
O consumidor tem o comprometimento, conforme a
lei, para repor os dispositivos elétricos e eletrônicos
em pontos coletores públicos após a vida útil do
aparelho. As características técni- cas são reguladas
no direito nacional. O símbolo no produto, no manual
ou na embalagem alude a estes termos.

O aparelho *Quando o aparelho está
não carrega carregado completamente,
não aparece nenhum
carregamento.
*Checar todas as conecções
para que estejam bem
encaixadas

10000mAh

Conteúdo da Embalagem

1 AC Adaptador (Opcional : UK/EUA/EU/AUZ)
1 MobiCharger Carregador Portátil
1 Manual de uso
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H Resolução de Problema

G Especificações

D

* Certifique-se em usar um
Falha na função adequado e compatível
USB fêmea cabo de USB para carregar.

CE, ROHS
UH-01

ATENÇÃO! Por favor, leia cuidadosamente
todo o manual de uso. É parte do produto
e inclui informação importante para uma instalação
apropriada. Tenha sempre por perto este guia
quando houver incertezas, ou quando o produto
será repassado.

Outros problemas * Consulte seu vendedor
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