
2E-PB500B
USER MANUAL

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Power Bank 5000 mAh
Портативний зарядний 
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Thank you for purchasing 2E Power Bank. For 
optimum performance and safety of using 
this product, please read these instructions 
carefully before operating the product. 
Please keep this manual for future reference.

Package Contents
1.  Power Bank.
2. USB connection cable, 0.3 m.
3.  User manual.

Product Specifications
Cell Type: Lithium-polymer
Battery capacity: 5000mAh
Micro USB Input: DC 5V 2A (Max)
Single USB Output: DC 5V 2.4A (Max)
Dual USB Output: DC5V 2.1A (Total)
Dimensions: 98x64.5x14mm
Weight: 130g

Дякуємо, що обрали портативний 
зарядний пристрій 2Е. Для оптимального 
і безпечного використання, будь ласка, 
прочитайте уважно інструкцію. Збережіть 
інструкцію користувача для подальшого 
використання. 

Комплектація
1.  Портативний зарядний пристрій.
2.  Кабель USB, 0,3 м.
3.  Інструкція користувача.

Технічні характеристики
Тип акумулятора: літій-полімерний
Ємність: 5000 мА∙год
Вхідна напруга: 5 В/2 А
Вихідна напруга 1: 5 В/2,4 А
Вихідна напруга 2: 5 В/2,1 А
Розміри: 98x64.5x14 мм
Маса: 130 г

Power On/Off: Press the power on/off 
button, then the LED indicator on.

LED indicators: 
The LED indicator will keep flashing when 
charged by USB AC Charger.
LED indicators will keep on when your device 
was charged. 
If device does not work after few seconds this 
device will automatically powered off. 

Увімкнення живлення ON/OFF: натисніть 
перемикач живлення, після чого засвітить-
ся LED індикатор.

LED індикатори:
Під час заряджання блимають LED 
індикатори. 
Після повного заряджання LED індикатори 
продовжують горіти. 
Після перебування протягом декількох 
хвилин у режимі очікування пристрій 
автоматично вимикається.

Product Structure Drawing/Зовнішній вигляд і елементи керування
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Capacity Indication:
Press the Power Button to show the 
remaining capacity.

LED Indicator - - - - - - - - - -

Remaining capacity 100% 75% 50% 25%

Tip: 
Please charge this device when the last 
indicator starts flashing. This device has 
safety protection that prevent the battery 
from damages when overcharging.

Charging Instruction

Charging Time:
If you charged the Power Bank by your 
computer USB Port, 5000mAh, 9.5 hours 
(Approximate).
If you charged the Power Bank by your USB. 
AC Adapter in hand 5000mAh, 4.5hours 
(Approximate).
Charging time is measured manually and 
may vary in actual use.

Позначення рівня заряду:
Натисніть перемикач живлення, щоб 
відобразити рівень заряду.

LED Індикатори - - - - - - - - - -

Рівень заряду 100% 75% 50% 25%

Підказка:
Зарядіть портативний акумулятор, якщо 
відображається тільки один індикатор. 
Пристрій оснащений вбудованим захистом 
від перезаряджання. 

Як заряджати

Тривалість заряджання:
Портативний акумулятор ємністю 5000 
мА∙год заряджається від комп’ютера 
протягом приблизно 9,5 годин.
Портативний акумулятор 5000 мА∙год 
заряджається через адаптер живлення 
протягом 4,5 годин.
Тривалість заряджання може відрізнятися.

Port USB/
Роз’єм USB

Кабель USB/Cable USB

Кабель USB/
Cable USB

Adaptor AC/
Адаптер живлення



– 4 –

UAEN

Caution: 
If there is no response when touching the 
power on/off button, please charge the 
device immediately.
Please charge the device at least once every 
3 months to avoid the potential damage of 
battery cells in the power bank.
Please contact your local recycling center for 
proper way to discard your used device in 
accordance with local regulations.

Warning: 
DO NOT throw the power bank into the fire.
DO NOT disassemble, open, crush, bend, 
deform, puncture, shred or submerge the 
power bank. 
DO NOT attempt to dry up this device with 
any appliance or heat sources, such as hair 
dryer or microwave oven.
Children should be supervised when using 
this device.
Avoid dropping this portable power, 
especially on hard surfaces.

Warranty conditions 
1.  Оnе year warranty from the date of 

purchase is extended to this product, 
the date of purchase must bе proven 
bу presenting proof or purchase or the 
invoice.

2. Product workmanship: 2 years.
3.  During the warranty period, аnу hidden 

defects are automatically covered at 
nо charge.

The following are nоt included in the 
warranty:
1.  Аnу damage owing to improper use, not 

the problem of the products itself, for 
example: damaging the outer case, falling 
into the water.

2.  Аnу damage owing to reconditioning or 
repairing bу the customers.

3.  Beyond the time of the warranty.

Увага!
Якщо після натискання на перемикач 
живлення ON/OFF портативний зарядний 
пристрій не вмикається, зарядіть його.
Якщо ви не використовуєте портативний 
зарядний пристрій протягом тривалого 
періоду часу, заряджайте його принаймні 
раз на три місяці, щоб уникнути пошкод-
ження акумулятора.

Попередження:
Не кидайте портативний зарядний 
пристрій у вогонь.
Не розбирайте, не відкривайте, а також не 
вносьте зміни у конструкцію.
Не намагайтесь висушити виріб за допо-
могою будь-яких джерел тепла – фена, 
мікрохвильової печі тощо.
Не призначено для використання дітьми.
Уникайте падіння портативного зарядного 
пристрою.

Умови гарантії
1.  Термін гарантійного обслуговування 

становить 1 рік з дати продажу.
2. Строк служби виробу становить 2 роки. 
3.  Під час гарантійного терміну ремонт 

заводських дефектів здійснюється 
безкоштовно.

Гарантія не поширюється на такі випадки:
1.  Використання не за призначенням, 

пошкодження корпусу, що виникли вна-
слідок експлуатації, а також пошкоджен-
ня, що виникли внаслідок потрапляння 
всередину виробу рідин.

2.  Пошкодження, що виникли внаслідок 
спроби самостійного ремонту і внесення 
змін у конструкцію. 

3.  Завершення терміну гарантійного 
обслуговування. 

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ». вул. Марка Вовчка, буд. 18-А, м. Київ, 
04073, Україна. Тел.: 0 800 300 345, (044) 230-3484, 390-5512. www.erc.ua/service


