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2 anos de garantia, sujeito a utilização normal  (os acessórios não estão abrangidos pela garantia). 
I.        Garantia:

10. Efetue um carregamento completo a cada quatro meses para evitar uma redução da vida útil da bateria do ONPOWER 310.

9. Não insira qualquer objeto nas portas USB de entrada e saída do ONPOWER 310 para evitar qualquer curto-circuito ou danos ao produto. 
8. Mantenha o ONPOWER 310 fora do alcance das crianças. 
7. Não deixe o ONPOWER 310 dentro de um automóvel ao sol, uma vez que as elevadas temperaturas podem causar danos no produto. 
6. 6. Não exponha ou coloque o ONPOWER 310 junto de fontes de calor ou chama aberta. 
5. Não submerja ou coloque o ONPOWER 310 dentro de água e evite expô-lo a ambientes húmidos. 
4. Evite quedas e embates do carregador, e não desmonte ou tente reparar o ONPOWER 310. 
3. Confirme que a tensão do dispositivo que pretende carregar é de 5 V antes de iniciar o carregamento. 
2. Certifique-se de que utiliza o cabo de origem, uma vez que este está em conformidade com as especificações adequadas. A não utilização deste cabo pode causar danos no ONPOWER 310. 
1. Carregue o ONPOWER 310 totalmente na primeira utilização. 
H.      Cuidados a ter      

4. Desligue o seu dispositivo após a conclusão do carregamento.
3. Ligar o ONPOWER 310: 
2. Ligue o dispositivo ao ONPOWER 310. 
1. Utilize o cabo de dados USB original ou o cabo USB fornecido com o carregador para ligar a porta USB ao dispositivo. 
iPhone, smartphones, leitor de MP3/MP4, PSP/NDS.  
Compatível com:
G.       Como carregar o seu dispositivo

Indicador 
LED aceso 

I n d i c a d o r 
LED apaga-
do 

Indicador 
LED 
intermitente 

Capacidade
DESLIGADO
LIGADO Indicador LED 

Estado de carga:
Prima o botão de ligar/desligar para verificar a carga restante.
F.       Como testar a carga restante 

Nota: É recomendável carregar ONPOWER 310 apenas quando não se encontra a ser utilizado. Os LEDs de estado ou a proteção contra curto-circuitos podem ser afetados pela sua operação incorreta.
3. Todos os indicadores LED ficam acesos quando o carregamento estiver concluído. 
2. Os indicadores LED ficam intermitentes durante o carregamento do ONPOWER 310.
1. O carregamento pode ser efetuado através do computador ou adaptador: ligue o ONPOWER 310 utilizando o cabo USB. 
E.       Como carregar o ONPOWER 310 

2. Desligar o ONPOWER 310: Prima o botão de ligar/desligar (pressão breve) até o LED indicador ficar apagado, indicando que o carregador está desligado. 
1. Ligar o ONPOWER 310: Prima o botão de ligar/desligar (pressão breve) até o LED indicador ficar aceso, indicando que o carregador está ligado. 
D.      Como utilizar o ONPOWER 310 

Acessórios: 1 cabo USB.
Peso: 200 g (+- 10 g) // 64 g (+-5 g).
Dimensões: 114x50x27 mm.
Saída: USB1: 5V / 1A; USB2: 5V / 2. 1A.
Entrada: Micro USB 5V / 1A.
Capacidade: 5200 mAh / 19,3 Wh.
Tipo de bateria: Bateria de iões de lítio.
C.       Especificações técnicas        

- Sistema de proteção de segurança múltiplo para garantir a máxima segurança dos dispositivos: proteção contra sobrecarga, sobretensão, sobreintensidade de corrente e curto-circuito.
- Design IPX4 à prova de água (chuva e salpicos).
- Apresentação inteligente da carga restante através de LEDs.
- Função de iluminação integrada através de LED.
- Duas portas de saída USB. 
- Elevada capacidade de 5200 mAh.
B.      Funcionalidades

Indicadores LED
Entrada Micro USB
Saída USB2
Saída USB1 
Botão para ligar/desligar 
Orifício da correia de transporte 

A.      Indicadores LED: 
ONPOWER 310 - Manual do utilizador PT


