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Instrukcja użytkowania Grixx

Gratulujemy zakupu!
Drogi właścicielu produktu Grixx,
Dziękujemy za zaufanie do Grixx i zakup naszego powerbanku 10 000
mAh.
Ten wygodny i mocny powerbank lub zewnętrzny zestaw baterii
umożliwia wielokrotne ładowanie urządzeń mobilnych w dowolnym
miejscu i czasie.
Jako właściciel produktu Grixx masz prawo do naszej gwarancji, która
jest dostępna przez 2 lata od zakupu. W przypadku jakichkolwiek
pytań lub problemów prosimy o kontakt na adres:
warranty@grixx.eu. Chętnie Ci pomożemy i rozwiążemy wszelkie
problemy.
Happy Times!
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Informacje dotyczące instrukcji
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i przestrzegaj wszystkich zawartych w niej zaleceń w celu
zagwarantowania długiej żywotności i niezawodności użytkowania urządzenia. Prosimy zachować
niniejszą instrukcję i przekazać ją innym użytkownikom urządzenia.

Zamierzone zastosowanie
Ten powerbank jest przeznaczony wyłącznie do zasilania urządzeń o napięciu roboczym prądu stałego
5 V (telefony komórkowe, odtwarzacz MP3 itp.). Inne użycie lub wykraczające poza ten zakres jest
uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do uszkodzeń i obrażeń.
Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego ani do zastosowań medycznych
i specjalnych, w których awaria produktu może spowodować obrażenia, śmierć lub znaczne szkody
materialne.
Jakiekolwiek roszczenia z tytułu szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania lub
nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa są niedozwolone.

Dane techniczne
Typ baterii

litowo-polimerowa 10000 mAh

Czas ładowania

około 5 godzin

Wskaźnik ładowania

tak, 4 diody

Port wejściowy
Port wyjściowy
Moc wyjściowa
Całkowita moc wyjściowa

micro USB i USB C
2 x USB
5V/2A
2,1 A (maks.)

Korzystanie w samolocie

bezpieczne

Ochrona przed przeładowaniem
Ochrona przed wysoką temperaturą
Ochrona przed przeciążeniem
Ochrona przed zwarciem

tak
tak
tak
tak

Zawartość pudełka
•
•
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Powerbank
Kabel micro USB
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Działanie
Przycisk funkcyjny (wł./wył.)
Krótkie naciśnięcie klawisza powoduje wyświetlenie aktualnego stanu baterii za pomocą diod LED
i aktywację powerbanku. Jeśli żadne urządzenie nie jest podłączone, po upływie ok. 5 sekund
powerbank automatycznie przechodzi w tryb czuwania.

Wyświetlacz LED stanu baterii
Aktualny stan naładowania powerbanku jest wyświetlany za pomocą diod LED podczas ładowania lub
rozładowywania powerbanku.

Ładowanie powerbanku
•

Podłącz dostarczony kabel micro USB do portu micro USB (INPUT) w powerbanku i podłącz drugi
koniec kabla USB do standardowego portu USB komputera lub zasilacza USB.
• Proces ładowania i aktualny stan naładowania są sygnalizowane za pomocą diod LED. Gdy
powerbank jest w pełni naładowany, diody LED świecą się światłem ciągłym.
Wymagany czas ładowania powerbanku uzależniony jest od wybranego źródła ładowania i jego mocy
(max. 5V / 2.1A).
Możesz także użyć własnego kabla USB ze złączem micro USB lub USB-C, aby naładować swój
powerbank.
Uwaga: ładuj powerbank raz na 3 miesiące w ramach konserwacji baterii.
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Ładowanie urządzeń za pomocą powerbanku
•
•
•

•

•
•
•

Powerbank posiada dwa wyjścia USB (OUTPUT 1 / OUTPUT 2).
Powerbank umożliwia również jednoczesne ładowanie
dwóch urządzeń np. tabletu (OUTPUT 1) i smartfona
(OUTPUT 2).
Podłącz dołączony kabel USB do portu USB (OUTPUT 1 /
OUTPUT 2) w powerbanku, a drugi koniec kabla USB do portu
micro USB ładowanego urządzenia. Ładowanie rozpocznie się
automatycznie.
Oczywiście możesz również użyć własnego kabla ładującego
USB, aby połączyć powerbank z urządzeniem. Należy jednak
pamiętać, że urządzenia można ładować tylko przez port USB
(OUTPUT 1 / OUTPUT 2) w powerbanku.
Należy pamiętać, że podczas ładowania urządzenia za pomocą powerbanku około 30% całkowitej
pojemności jest zużywane tylko podczas procesu ładowania. Dzieje się tak między innymi
z powodu utraty mocy z ciepła obwodu i konwersji napięcia.
Aby uzyskać optymalną wydajność, powerbank musi być używany regularnie. Jeśli nie jest to
możliwe, ładuj powerbank w pełni co najmniej raz na trzy miesiące.
Upewnij się, że ciepło powstające w trakcie ładowania może być emitowane z urządzenia
(najlepiej umieścić powerbank na stabilnym i odpornym na ciepło podłożu podczas użytkowania).

Rozwiązywanie problemów
Problem

Prawdopodobna przyczyna
Zbyt krótki czas ładowania

Rozwiązanie
Ładuj go przez 3-4 godziny

Prąd wyjściowy adaptera jest zbyt
niski

Spróbuj inny adapter

Brak mocy

Naładuj go

Coś nie tak
kablem / ładowarką

Wymień kabel /
ładowarkę

Złącze jest nieprawidłowe

Wybierz odpowiednie złącze

Ładowanie przez długi czas, ale wskaźniki
nie pokazują pełnego naładowania

Powerbank nie ładuje innych urządzeń

Urządzenie nie pozwala na
ładowanie

Wybierz inny sposób
ładowania urządzenia

Brak mocy w powerbanku
Powerbank przestaje ładować
urządzenie nagle

Obciążenie przekracza limit
Zwarcie
bezpiecznik
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Naładuj ponownie powerbank
aby aktywować
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Czyszczenie powerbanku
Do czyszczenia powerbanku używaj delikatnej, miękkiej, suchej szmatki, nie używaj wody ani
detergentów.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Zagrożenia dla dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych:
dzieci często bagatelizują zagrożenia lub w ogóle ich nie zauważają.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach sensorycznych, fizycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i / lub wiedzy, chyba
że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od tej
osoby instrukcje dotyczące sposobu korzystania z urządzenia i rozumieją wynikające z tego
niebezpieczeństwa.
Dzieci bez nadzoru nie powinny mieć dostępu do tego urządzenia. Zadbaj o to, aby dzieci nie bawiły
się tym urządzeniem.

Informacje ogólne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nie używaj urządzenia w bardzo zimnych, gorących, wilgotnych lub zakurzonych miejscach.
Nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chroń produkt przed
otwartym ogniem.
Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
Chroń urządzenie w każdym stanie pracy przed uderzeniem i upadkiem.
To urządzenie jest wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Dlatego należy chronić je przed
wszelkimi możliwymi wyładowaniami elektrostatycznymi.
Aby uniknąć nieprawidłowego działania, nie należy łączyć portów wyjściowych USB urządzenia
z portami USB komputerów lub innych urządzeń. Są one przeznaczone tylko do ładowania
urządzeń.
Nie rozbieraj urządzenia na części i nie podejmuj prób samodzielnej naprawy. Nie zawiera
żadnych części wymagających konserwacji, w takim przypadku gwarancja wygasa.
Nie wkładaj żadnych przedmiotów, które nie są przeznaczone do jego użytku, do otworów
produktu. Może to doprowadzić do zwarcia elektrycznego i pożaru.
Nie obsługuj tego urządzenia mokrymi rękami.
Nie używaj wody ani środków chemicznych do czyszczenia urządzenia.
W tym celu należy używać wyłącznie suchej szmatki.
W razie awarii nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia. W takim przypadku
gwarancja wygaśnie.
Podczas użytkowania urządzenie rozgrzewa się, jest to normalne. Nie przykrywaj urządzenia, gdy
jest używane.
Nie używaj urządzenia, jeśli są na nim widoczne uszkodzenia lub jest wilgotne.

Warunki Pracy
Obsługuj urządzenie w temperaturze od 0 do 40 stopni Celsjusza przy maks. 90% wilgotności
względnej (przez krótki czas). Jeśli nie używasz powerbanku przez dłuższy czas, przechowuj go w
temperaturze od -10 do 45 stopni Celsjusza przy max. 90% wilgotności względnej (przez krótki czas)
i ładuj go co trzy miesiące, aby zachować jego pełną wydajność.

Wyłączenie odpowiedzialności
Oprogramowanie układowe i / lub sprzęt mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez
wcześniejszego powiadomienia. Z tego powodu może się zdarzyć, że fragmenty niniejszej instrukcji,
dane techniczne i ilustracje w tej dokumentacji będą się nieznacznie różnić od posiadanego produktu.
Wszystkie punkty opisane w niniejszej instrukcji służą jedynie wyjaśnieniu i nie mogą nieuchronnie
odpowiadać określonej sytuacji. Na podstawie niniejszej instrukcji nie można wysuwać roszczeń
prawnych.
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Informacje dotyczące środowiska

Produkt został pozbawiony wszelkich niepotrzebnych opakowań. Staraliśmy się, aby opakowanie było
łatwe do rozdzielenia na dwa materiały: karton i plastik. Całe opakowanie produktu składa się
z materiałów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać, jeśli zostanie to wykonane
przez wyspecjalizowaną firmę. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji
materiałów opakowaniowych i starego sprzętu.

Ten symbol na opakowaniu oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w odzysk i recykling
opakowań.

Utylizacja starego produktu
Produkt ten został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów,
które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.
Bateria nadaje się do recyklingu, nie należy wrzucać jej do ognia, ponieważ może to spowodować
wybuch.

Ten symbol na produkcie oznacza, że produkt jest objęty Dyrektywą Europejską 2012/19/UE i nie
można go wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Zdecydowanie zalecamy zabranie
produktu do oficjalnego punktu zbiórki. Należy zapoznać się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki
produktów elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj
produktu z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga
zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.
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Zgodność z przepisami
Zgodność z CE

Ten symbol oznacza, że produkt jest zgodny z normami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa
i ochrony środowiska dla produktów sprzedawanych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Produkt jest wytwarzany zgodnie z przepisami nałożonymi przez EMC
(kompatybilność elektromagnetyczna) i dyrektywy RoHS (ograniczenie użycia substancji
niebezpiecznych). Aby zminimalizować wpływ na środowisko i przyjąć większą odpowiedzialność
za naszą planetę Ziemię, na której żyjemy, produkt jest zgodny z ograniczeniami SVHC (substancje
wzbudzające szczególnie duże obawy) i REACH (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie
chemikaliów) regulowanymi przez Unię Europejską.

Zgodność społeczna
Grixx popiera znaczenie równych i dobrych warunków pracy dla wszystkich w łańcuchu
produkcyjnym. Dlatego producent niniejszego produktu posiada certyfikat BSCI i / lub SA8000.
Oznacza to, że ten produkt został zaprojektowany i wyprodukowany w społeczności, która
przestrzega zasad etycznego zrównoważonego rozwoju i dąży do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa
oraz praw pracowników i środowiska, w którym działa.
Producent przestrzega zasad opartych m.in. na „kodeksie postępowania” Międzynarodowej
Organizacji Pracy (MOP) ONZ oraz Deklaracji Praw Człowieka. Główne zasady związane ze społeczną
zgodnością to:
• Brak dyskryminacji
• Zakaz pracy dzieci
• Ustawowe płace minimalne
• Ochrona liczby godzin pracy pracowników
• Zakaz pracy przymusowej
• Bezpieczne środowisko pracy
• Środki przeciw korupcji
Posiadanie produktu marki Grixx produkowanego zgodnie z wartościami zrównoważonego rozwoju
społecznego, w przypadku których wymagane są wysokie standardy od dostawcy, pomaga ludziom
zaangażowanym w produkcję produktu być traktowanym uczciwie, z godnością i szacunkiem.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.amfori.org/
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O firmie Grixx
Grixx oferuje pełną gamę akcesoriów mobilnych, które umożliwiają użytkownikom lepsze korzystanie
z ich urządzeń mobilnych. Każdy produkt oferuje doskonały stosunek jakości do ceny, jest
opracowywany i produkowany z poszanowaniem środowiska, ludzi i warunków pracy.
W ofercie znajdują się między innymi słuchawki, powerbanki, ładowarki (bezprzewodowe), kable
do synchronizacji i ładowania oraz wiele innych!
Aby uzyskać więcej informacji i zobaczyć więcej produktów, zapraszamy na www.grixx.eu.

Grixx i logo Grixx są zastrzeżonymi znakami towarowymi Leli Group Holding B.V.; Leli Group Holding
B.V. jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.
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