
PB4500 
 

DETALHES DO PB4500 

 
1. Activar/desactivar o modo de carregamento + indicadores de carga (LED). 

-•- -•- -•- -•- 100%      -•- -•- -•- 75%      -•- -•- 50%      -•- 25% 

2. Micro USB: para recarregar o PB4500. 

3. USB: para recarregar os dispositivos (smartphone, tabletes, MP3…). 

 

COMO USAR O PB4500 
 

ACENDER: Carregue durante alguns segundos sob  até os indicadores de carga 

acender. 

RECARREGAR: uma vez que o PB4500 está aceso, conecte seu dispositivo (smartphone, 

tabletes, MP3…) a interface USB N°3 (ver imagem acima). 

Para recarregar seu PB4500, conecte um cabo USB a interface N°2 (ver imagem 

acima). 

APAGAR: Carregue durante alguns segundos sob  até os indicadores de carga 

apagar. 

 

ESPECIFICAÇÕES 
Capacidade: 4500mAh 

Voltagem de saída: 5V 

Corrente de saída: 1A 

Tamanho: 120 x 65 x 8 

Peso: 131g 

 

 



CONDIÇÕES DE GARANTIA 

A Garantia STOREX disponível é válida por 1 ano para o produto e 3 meses para os acessórios. 

STOREX garante a seu o produto contra todos os defeitos de fabrico ou montagem. Esta 

garantia só se aplica à primeira aquisição do produto pelo usuário final e não é transmissível, 

se o dispositivo for revendido. Esta garantia não cobre quaisquer incompatibilidades 

encontrados pelos usuários finais para além das recomendações do especificado na 

embalagem, ou qualquer outra incompatibilidade gerada por outro hardware ou software no 

computador que está ligado ao produto. 

Prova de compra devem ser apresentadas aos nossos serviços para aplicar a garantia STOREX. 

A garantia não cobre falhas ou defeitos induzidos pela não observância às instruções deste 

manual, negligência, alteração, instalação imprópria ou manutenção, reparação ou alteração 

não autorizada pela STOREX, testes impróprios, acidente ou fatores externos, tais como (lista 

não exaustiva) excesso de calor ou de humidade, falhas de energia ou má instalação / 

desinstalação do produto. 

A única obrigação contratual aprovada pela STOREX diz respeito à reparação ou substituição 

do produto defeituoso. Em nenhum caso, STOREX não pode ser responsabilizada por qualquer 

perda de dados, ou das seus consequências induzidas por falha operacional ou uma falha do 

produto. Em qualquer caso, STOREX não será vinculado a qualquer responsabilidade  

financeira por qualquer quantia superior ao valor do produto adquirido pelo usuário final. 

Esta garantia do produto está definida e não pode ser modificada, diminuída ou aumentada 

sem autorização por escrito da STOREX. Além disso, a STOREX não pode ser responsabilizada 

por qualquer assessoria técnica ou do serviço prestado pertencente ao produto. 

Para qualquer pedido não abrangido por esta garantia, entre em contacto com o suporte 

STOREX ou entre no site: www.e-storex.com para encomendar acessórios. 

REGISTRO DE GARANTIA 

A fim de facilitar a gestão do seu problema, deve entrar em contacto com a nossa equipe de 

apoio, nós convidamo-lo a registrar a garantia da seu o produto  em nosso site no seguinte 

endereço: http://garantie.storex.eu 

 

Para reparação, contacte o seu revendedor para reparar a seu o produto sob garantia, ou 

envie o seu pedido via e-mail para o seguinte endereço: 

support@storex.eu 
ou por telefone: 

França:    01 55 85 82 00 (custo da chamada local para Paris) 

Espanha:   902 110 572 (soporte.es@storex.eu) 

Portugal :  308 800 836 (apoio.pt@storex.eu) 

Inglaterra :   (support.uk@storex.eu) 

 

Segunda à Quinta das 9:30 às 19:30h. 

Sexta-feira das 9:30 às 18:30h. 


