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Dziękujemy za wybranie urządzenia marki Hykker. Niniejsza instrukcja ma na 
celu zapoznanie użytkownika z obsługą urządzenia. 
 
Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji 
obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani 
przekazywana w jakiejkolwiek formie, czy przy użyciu jakichkolwiek środków 
elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, 
rejestrowanie lub magazynowanie w jakichkolwiek systemach przechowywania 
i udostępniania informacji. 
 

nr partii: 201604 
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Dane producenta 
myPhone Sp. z o. o. 

ul. Nowogrodzka 31 
00-511 Warszawa 

Polska 
 
 
 

Biuro obsługi klienta 
myPhone Sp. z o. o. 
ul. Krakowska 119 
50-428 Wrocław 

Polska 
 
 
 

Infolinia: (+48 71) 71 77 400 
E-mail: kontakt@hykker.com 

Strona internetowa: http://hykker.com 
 
 
 

Zaprojektowane w UE 
Wyprodukowano w Chinach 

 
 
 
 
 

Korzystanie z instrukcji obsługi 
Urządzenie zamieszczone w tej instrukcji obsługi może się różnić od rzeczywistego produktu. 
Akcesoria dołączone do zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w 
niniejszej instrukcji. 
 
 
 

Znaki towarowe 
Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli. 
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Bezpieczeństwo użytkowania 

 BEZPIECZEŃSTWO 

Zapoznaj się uważnie z podanymi w instrukcji wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych 
wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. 
 

 NIE RYZYKUJ 
Nie używaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń 
elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie 
włączaj i nie użytkuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. 
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 DZIECI 
Urządzenie nie jest zabawką. Przewód może spowodować zadławienie lub uduszenie.  
Przechowuj urządzenie i jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci. 
 

 PROFESJONALNY SERWIS 
Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub 
autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub 
przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. 
 

 MODYFIKACJE 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi 
modyfikacjami. Podobnie jest w przypadku zastosowania przewodów połączeniowych i 
ładowarek akumulatorów innych niż oryginalne. 
 

 AKUMULATOR 
Należy unikać wystawiania akumulatora umieszczonego w urządzeniu na działanie bardzo 
niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 100°F). 
Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikać 
też należy kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może 
doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora należy 
używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Proszę nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie 
wrzucać akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub 
uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Proszę nie otwierać 
akumulatora. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z 
tym nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 12 godzin. Utylizuj akumulator 
zgodnie z instrukcją. Należy używać tylko oryginalnego akumulatora, który dostępny jest w 
zestawie z urządzeniem. 
 

 OBSŁUGA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE 
Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych 
predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia 
w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób 
odpowiadających za ich bezpieczeństwo. 
 

 WODA I INNE PŁYNY 
Nie należy narażać urządzenia na działania wody i innych płynów. Może to niekorzystnie 
wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych. 
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Opis urządzenia 
Power Bank 2000 mAh PB-2000 pozwala na skuteczne wydłużenie czasu użytkowania 
takich urządzeń jak telefon, odtwarzacz MP3, smartfon, czytnik e-booków czy tablet. 
Doskonale sprawdzi się w podróży - zapewni solidny zapas zasilania w samolocie, autokarze, 
pociągu, wycieczce do lasu lub w góry. Mała i poręczna konstrukcja pozwoli na przenoszenie 
w kieszeni, torebce lub plecaku. 

 
Specyfikacja techniczna 
Dane techniczne 

 Rodzaj: przenośny akumulator 
 Pojemność akumulatora: 2000 mAh 
 Parametry wejściowe: 5 V  do 0,5 A 

 Parametry wyjściowe: 5 V  do 1 A 
 Ładowanie wbudowanego akumulatora: microUSB (Micro-B) 
 Ładowanie urządzeń zewnętrznych: przez port USB 
 Powiadamianie: dioda LED 
 Wymiary:  92 x 25 x 25 mm 
 Waga netto: 72 g 

 
 
Zawartość zestawu 

1. Power Bank 
2. Instrukcja obsługi 
3. Karta gwarancyjna 

 
 

 Jeżeli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj 
się ze sprzedawcą. Zestaw ma naklejkę z numerem seryjnym na opakowaniu. Radzimy 
zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od 
zasięgu dzieci.  
 

 Zutylizuj opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami w sytuacji, gdy nie jest już ono 
potrzebne. 
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Rozmieszczenie elementów w Power Banku 
1. Obudowa 
2. Złącze USB do podłączenia ładowanych urządzeń 
3. Złącze microUSB do ładowania akumulatora w Power Banku 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Przed pierwszym uruchomieniem 

 Ładowanie akumulatora 
Należy używać wyłącznie ładowarek i przewodów zatwierdzonych przez producenta. 
Używanie niezatwierdzonych ładowarek i przewodów może spowodować eksplozję 
akumulatora lub uszkodzenie urządzenia. Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. 
To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Nie 
pozostawiaj ładowanego urządzenia bez nadzoru, gdyż może to grozić pożarem lub 
uszkodzeniem sprzętu lub mebli.  Po naładowaniu akumulatora odłącz przewód ładowania z 
portu USB, z którego pobierana była energia. Nieprawidłowe podłączenie ładowarki 
(przewodu USB) może spowodować uszkodzenie urządzenia lub źródła energii. Żadne 
uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją. 
W przypadku problemów z akumulatorem lub w razie konieczności jego wymiany urządzenie 
należy dostarczyć do centrum serwisowego producenta. 
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Obsługa Power Banku 
Przygotowywanie do pracy – ładowanie akumulatora w Power Banku 

1. Przed pierwszym uruchomieniem naładuj akumulator. 
2. Aby to zrobić, podłącz przewód (nie jest on elementem zestawu) do złącza microUSB 

w urządzeniu, a drugi koniec do złącza USB w komputerze, laptopie, ładowarce lub 
innym Power Banku. 

3. Ładowanie powinno się rozpocząć. Dioda powinna zacząć świecić. 
4. Po zakończeniu ładowania dioda się wyłączy. 

 
Ładowanie urządzeń z Power Banku 

1. Aby naładować urządzenia typu smartfon, kamera sportowa, tablet, czytnik  
e-booków, odtwarzacz MP3, GPS, itp., należy podłączyć do nich Power Bank. 

2. Do złącza USB w Power Banku należy podłączyć przewód (NIE jest on elementem 
zestawu), a do ładowanego urządzenia drugi jego koniec.  

 Zaleca się użycie przewodu zakupionego wraz z danym urządzeniem, dzięki czemu 
będzie pewność pełnej kompatybilności. 

3. Stan ładowania należy sprawdzać na wskaźniku urządzenia ładowanego przez 
Power Bank. 

 Power Bank może naładować do pełna akumulatory, które mają pojemność mniejszą niż 
on sam o kilkanaście procent. W innych przypadkach urządzenia można jedynie podładować 
do wyczerpania energii w Power Banku. Potem należy niezwłocznie naładować Power Bank.  
Poniżej przykładowe podłączenie smartfona do Power Banku. 
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Rozwiązywanie problemów 
W razie problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami. 
 

Podłączone urządzenie nie ładuje 
się 

Akumulator w Power Banku jest rozładowany. 
Przewód połączeniowy jest źle podłączony lub 
uszkodzony. 

Nie można naładować Power 
Banku 

Sprawdź wyjście USB w źródle energii (komputerze, 
ładowarce). 
Sprawdź przewód. Jeśli jest uszkodzony, to użyj innego, 
sprawdzonego i zatwierdzonego przez producenta. 

Jeśli problem występuje nadal, to zgłoś się z urządzeniem do serwisu producenta. 

 
 

Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora 
1. Akumulator w tym urządzeniu może być ładowany poprzez port USB. 
2. Jeśli akumulator nie potrzebuje ładowania, to nie pozostawiaj urządzenia 

podłączonego do portu USB w komputerze, laptopie czy innym Power Banku. 
3. Temperatura akumulatora ma wpływ na jakość jego ładowania. Zanim rozpocznie się 

proces ładowania, akumulator można ochłodzić lub podnieść jego temperaturę tak, 
aby była zbliżona do standardowej w warunkach pokojowych. Jeśli temperatura 
akumulatora przekracza 40o C, akumulator nie może być ładowany! 

4. Nie ładuj urządzenia, które jest uszkodzone lub zostało przypadkowo zalane wodą lub 
innymi płynami! Może to doprowadzić do zwarcia i uszkodzenia nie tylko akumulatora, 
ale i urządzenia, z którego pobierana jest energia lub które jest ładowane. 

5. Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie 
bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury; powoduje to zakłócenia w działaniu 
urządzenia, nawet jeśli akumulator został naładowany poprawnie. 
 

Konserwacja urządzenia 
Aby przedłużyć żywotność urządzenia: 

1. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci. 
2. Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami; mogą one powodować uszkodzenia części 

elektronicznych urządzenia. 
3. Unikaj bardzo wysokich temperatur; mogą one powodować skrócenie żywotności 

elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i 
zniszczyć akumulator. 

4. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie 
może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć. 

5. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj 
środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. 

6. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może spowodować 
utratę gwarancji. 
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Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpieczeństwo otoczenia 
Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może 
powodować niebezpieczeństwo. 
 

Uwaga 

Producent nie jest odpowiedzialny za 
konsekwencje sytuacji spowodowanych 

nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub 
niezastosowaniem się do zaleceń. 

 
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu 
  

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z 
Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów 
oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub 

wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek 
pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do 
wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi 
recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces 
ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie 
człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla 
środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik 
powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki 
odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt. 
 

Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów 

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC o utylizacji baterii, produkt ten jest oznaczony 
symbolem:  

 

 

Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być 
wyrzucane razem z normalnym odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie 
z dyrektywą i miejscowymi przepisami. 
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Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. 
Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych 
elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.  

Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby 
dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, 
należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub 
wysypiskiem. 

 

Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej 
 

 Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z 
podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. 
“Nowego podejścia” Unii Europejskiej. 


