1

Powerseed® FAQ – Perguntas Frequentes

Quais são os dispositivos que os Powerseed podem carregar ?
Os Powerseed carregarão práticamente qualquer dispositivo que utilize uma porta USB para carregar. Telemóveis
(iPhones, Androids, Blackberry, Windows Mobile), Tablets (iPads, Galaxy Tabs, Google Nexus, Android Tablets),
Consolas Portáteis de Jogos (PSP, DS, etc.) Leitores Portáteis de Música MP3/MP4 (iPods, MP-3 MP-4,etc) e Câmeras
Digitais (Go Pro Hero).

Como é que eu carrego o meu Powerseed ?
Com o cabo microUSB fornecido pode utilizar um carregador de tomada USB ou o seu PC através da porta USB.
Pode também utilizar um carregador de isqueiro USB de automóvel. Os tempos de carga podem variar entre utilizar
a porta USB do PC ou o carregador de isqueiro USB de automóvel. Veja o manual de instruções ou visite
www.powerseed.pt na secção Download para ver o manual de utilizador.

Como é que eu sei quando o meu Powerseed está a carregar ?
Indicadores LED no Powerseed mostram quando está a carregar. Veja o seu manual de utilizador ou visite
www.powerseed.pt na secção Download para ver o manual de utilizador.

Quanto tempo demora a recarregar o Powerseed ?
Os tempos de carga variam conforme o modelo do Powerseed que possui. Um conjunto de luzes LED indicará
quando é que a unidade estará completamente carregada. Os tempos de carga aproximados para o modelo PS2400 é de 3-4 horas, para o modelo PS-4800 é de 5-6 horas e para o modelo PS-10000 é de 8-9 horas. Deve fazer
uma carga completa ao seu dispositivo antes de o usar a primeira vez. Para mais informação leia as especificações
do produto na secção de Produto ou na secção de Donload em www.powerseed.pt.

Porque é que o meu Powerseed não está a carregar o meu dispositivo
móvel ?
Garanta que o Powerseed está completamente carregado.
Tente reiniciar o seu dispositivo móvel.
Use o cabo USB original fornecido pelo fabricante com o seu dispositivo móvel.
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O meu dispositivo indica erro de carga ou erro de compatibilidade ?
Garanta que o Powerseed está completamente carregado.
Tente reiniciar o seu dispositivo móvel.
Use o cabo USB original fornecido pelo fabricante com o seu dispositivo móvel.
O dispositivo pode realmente não ser compatível (nem todos os dispositivos podem trabalhar, alguns requerem o
uso exclusivo do carregador original do fabricante)

O meu Powerseed está a carregar à bastante tempo, mas os indicadores de
LED ainda mostram que não está completamente carregado ?
Tenha a certeza de que carregou o seu Powerseed com o tempo recomendado.
Desligue o cabo de carga USB, aguarde alguns segundos e volte a colocá-lo à carga, aguarde alguns minutos até que
mostre que está completamente carregado.
Carregue a unidade pelo menos 8 horas.
Contacte o seu Revendedor ou o Serviço de Suporte de Clientes.

O meu Powerseed ainda tem energia para carregar, mas de repente pára de
trabalhar deixando de carregar o meu dispositivo móvel ?
Pode ter acontecido uma protecção automática contra sobrecarga. O Powerseed precisará de ser recarregado para
ser reactivado. Pode ser necessário ser carregado até 8 horas para ser feito o reset.

O botão frontal do Powerseed PS-4800 está encravado ?
Se o botão frontal do Powerssed PS-4800 ficar encravado toque simplesmente na tecla, no meio ou na extremidade
oposta ao lado que estiver preso até que retorne para a posição adequada. Isto não afecta em nada a prestação do
dispositivo, pois pode-se utilizar na mesma com a luz da lanterna ligada.

Qual é o tempo de vida do meu Powerseed e quantas vezes é que o posso
recarregar ?
Os Powerseed utilizam baterias recarregáveia de Polímeros de Lítio, cujo ciclo de vida destas baterias é de 2-5 anos
dependendo do clima e do seu uso. Pode recarregar tantas vezes quantas pretenda durante este ciclo de vida.
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Quantas vezes posso carregar o meu dispositivo móvel com o meu
Powerseed ?
Depende do tamanho da bateria do seu dispositivo móvel e da capacidade do seu Powerseed.
O iPhone 4S e o iPhone 5 podem ser completamente recarregados utilizando o Powerseed PS-2400.
Uma fórmula que pode usar para dar-lhe uma noção do número de vezes que pode carregar o seu dispositivo
móvel......
Tome 75-85% da capacidade da bateria do Powerseed e divida pelo tamanho da bateria do seu dispositivo móvel.
Exemplo:
O modelo Powerseed PS-2400 tem uma bateria de 2400 mAh que a 75% terá 1800mAh.
O iPhone 4S tem uma bateria de 1420 mAh - 1800/1420= 1.27 vezes que poderá ser recarregada.
O iPhone 5 tem uma bateria de 1440 mAh - 1800 /1440= 1.25 vezes que poderá ser recarregada.
Para mais informação visite www.powerseed.pt nas secções Produtos ou Download para as especificações dos
modelos. Pode vêr a tabela de referência para cada modelo Powerseed que mostra vários dispositivos móveis com
diferentes tamanhos de baterias e tempos de recarga.

Pode o Powerseed carregar o meu iPad ou tablet ?
Sim, mas depende da capacidade da bateria e da potência de saída do carregador exigida pelo seu tablet.
Recomendamos os Powerseed modelos PS-10000 ou PS-15000 para tablets que tenham baterias maiores que 7000
mAh ou que exijam mais do que 5V/1A para carga.
Os modelos PS-10000 e PS-15000 têm saídas que suportam simultâneamente 5V/1A e 5V/2.1A para baterias de
maior capacidade e cargas mais rápidas. Para informação adicional visite www.powerseed.pt nas secções Produtos
ou Download para as especificações dos modelos.

