
Instrukcja użytkowania ładowarki GP PowerBank Quick 3 
 

Właściwości ładowarki 

 Do ogólnoświatowego użytku (100-240V) 

 2 niezależne kanały ładowania 

 Ładuje 2 lub 4 akumulatory AA albo 2 akumulatory AAA 

 Ładuje jedynie akumulatory NiMH 

 Timer 

 Jedna, dwukolorowa dioda LED 
 
Instrukcja ładowania 
 

1. W ładowarce GP PowerBank Quick 3 można ładować 2 lub 4 akumulatory NiMH  
AA albo 2 akumulatory NiMH AAA. Akumulatory AA i AAA nie mogą być ładowane 
jednocześnie (Fig. 1) 

 

 
 

2. Umieścić akumulatory GP NiMH w gniazdach, zgodnie z polaryzacją. 
3. Włączyć ładowarkę GP PowerBank Quick 3 bezpośrednio do gniazda sieciowego. 
4. Sygnalizacyjna czerwona dioda LED zaświeci pokazując trwający proces 

ładowania. Po zakończeniu ładowania, dioda zmieni kolor na zielony. 
5. Pełne naładowanie akumulatorów uzyskuje się po około 8 godzinach. 
6. Po naładowaniu akumulatorów ładowarkę należy odłączyć od sieci oraz wyjąć z niej 

akumulatory. 
 

Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów i dla zapewnienia bezpieczeństwa, w ładowarce 
GP PowerBank Quick 3 należy ładować wyłącznie akumulatory NiMH produkcji GP. 

 
 
 
Uwagi 

1. W przypadku nowych akumulatorów konieczne jest 2 – 3 krotne ładowanie i 
rozładowanie w celu osiągnięcia pełnej pojemności. 

2. Również dla akumulatorów nieużywanych przez długi czas wskazane jest 
naładowanie przed użyciem. 



3. Jeśli urządzenie zasilane akumulatorami nie będzie używane przez dłuższy czas, 
wskazane jest wyjęcie z niego akumulatorów. 

4. Nagrzewanie się akumulatorów w czasie ładowania jest zjawiskiem normalnym. 

5. Temperatura przechowywania akumulatorów: od –20 do 35C. Temperatura pracy 

ładowarki: 0 - 45C. 
 
 
Środki ostrożności 

1. W ładowarce można ładować jedynie niklowo-wodorkowe akumulatory AA lub 
AAA. Ładowanie innych typów baterii lub akumulatorów (alkalicznych, NiCd, itp.) 
może prowadzić do niebezpiecznych dla zdrowia wycieków, eksplozji a nawet 
pożaru. 

2. Nie wolno ładować baterii pierwotnych takich jak alkaliczne, cynkowo-węglowe, 
litowe, ładowalne alkaliczne, ani inne niewyspecyfikowane, może prowadzić do 
niebezpiecznych dla zdrowia wycieków, eksplozji a nawet pożaru. 

3. Ładowarki ani akumulatorów nie wolno wkładać do wody, do ognia ani rozbierać 
we własnym zakresie. 

4. Nie wolno zwierać końcówek akumulatorów. 
5. Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie 

można jej wystawiać na działanie deszczu lub śniegu. 
 

Waga netto ładowarki: 87 g 
 

 

Niniejszego urządzenia nie wolno wyrzucać ze zwykłymi, nieposortowanymi 
odpadami komunalnymi. W celu uzyskania informacji o dostępnych na 
Państwa terenie metodach utylizacji, należy skontaktować się z władzami 
lokalnymi. Złomując we właściwy sposób niniejsze urządzenie, ograniczą 
Państwo ryzyko wystąpienia negatywnego wpływu na środowisko i ludzi, 
które mogłoby zaistnieć w przypadku nieprawidłowej utylizacji. 

 


