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Manual de utilizare 

 

 
 



Putere 
 

 
 

CONEXIUNI ȘI BATERIE  

 
 
 



ANKER PowerCore III - Când PowerCore este complet încărcat, indicatoarele LED se vor 
stinge.  

 

Specificații  

Brand compatibil: Universal   
Capacitate: 20000 mAh   
Conectivitate: USB-C   USB   
Functii: Rezistent la socuri   USB-C   PowerIQ   PowerDelivery   
Greutate produs: 345.5 grame   
Iesire: 18W   
Interfata iesire: USB   
Porturi: 2x USB-A, 1x USB-C   
Putere: 18W   
Timp de incarcare: 6.8 h   
Tip: Acumulator extern   
Tip conector 1: USB   
Tip conector 2: USB   
 

Instrucțiuni de siguranță importante  

Când utilizați acest produs, trebuie respectate întotdeauna măsurile de precauție de bază, 
inclusiv următoarele:  

Depozitați produsul într-un loc răcoros și uscat. 
Nu depozitați produsul în medii calde sau umede. 
Utilizarea unei surse de alimentare sau a unui încărcător nerecomandat sau vândut de 
producătorul produsului poate duce la un risc de incendiu sau rănire a persoanelor. 
Temperatura de funcționare ar trebui să fie între 32°F și 113°F / 0 până la 45. 
Nu dezasamblați produsul. Du-l la o persoană de service calificată atunci când este nevoie 
de service sau reparație. Reasamblarea incorectă poate duce la un risc de incendiu sau 
rănire a persoanelor. 
Dacă produsul nu este utilizat pentru perioade lungi de timp, ar trebui să îl schimbați și să vă 
descărcați o dată la trei luni. 
Când încărcați un dispozitiv, produsul se poate simți cald, aceasta este o stare normală de 
funcționare și nu ar trebui să fie un motiv de îngrijorare. 
În condiții normale, performanța bateriei va scădea în mai mulți ani. 
Nu aruncați produsul în căldură sau foc. 
Nu curățați produsul cu substanțe chimice dăunătoare sau detergenți. 
Utilizarea greșită, căderea sau forța excesivă pot cauza deteriorarea produsului. 
Când aruncați celulele secundare sau bateriile, păstrați celulele sau bateriile diferitelor 
sisteme electrochimice separate unele de altele.  



Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. În 
schimb, acesta va fi predat punctului de colectare aplicabil pentru reciclarea echipamentelor 
electrice și electronice.  

 

Înștiințare  

Declaratie de conformitate  

Prin prezenta, Anker Innovations Limited declară că tipul de produs  A1364 este în 
conformitate cu Directiva 2014/30/UE. 
Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de 
internet: https://www.anker.com Anker Innovations Limited Room 1318-19, Hollywood 
Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong  

Serviciu clienți  

Garanție 24 luni 
Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.eastcom.ro  

Telefon: 0376.448.990 
Mail: contact@eastcom.ro, 
East Com Trading 
Soseaua Bucuresti-Targoviste nr 12A, parc logistic Terranova, Mogoșoaia, de luni până vineri, 9:00- 
16:00  

Facebook: eastcom.ro Instagram: eastcom_ro  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


