
 



PRODUCTSPECIFICATIES 

1. Batterij: Lithium polymer batterij  

2. Zonnepaneel: 5V 330mA, monocrystalline  

3. Input: TYPE-C 5V 3A, Micro 5V 2A  

4. Output: DC 5V 3A, TYPE-C 5V 3A, wireless 5V/1A 5W  

5. Lightning/Type-C/Micro output: 5V 2A  

6. Materiaal: ABS+PC  

7. Water- en stofprotectie: IP65  

8. Zaklamp: 1.8W  

9. Oplaad display: 4-frames dynamisch display (blauwe lichten)  

10. Zonnepaneel display: blauw licht  

11 Kleur: rood, zwart  

12. Bescherming: het product biedt bescherming tegen kortsluiting, te lang opladen, overspanning en 

overstroom.  

13. Overige kenmerken: bescherming tegen water, stof en vallen  

14. Productafmeting: 175x85x30mm  

15. Nettogewicht: 471 gram  

16. Brutogewicht: 600 gram 

 

IN DE VERPAKKING  

1x 30000mAh HEKO Solar Powerbank  

1x Micro-USB Cable  

1x Handleiding 

 

INSTRUCTIES 

1. Inschakelen – Druk voorzichtig één maal op de aan/uit knop. Daarna zullen de LED-lichten inschakelen 

en is het apparaat gereed voor gebruik. De draadloos laden functie is automatisch ingeschakeld, 

alsmede de mogelijkheid tot laden via de ingebouwde kabels en USB-poorten.  

2. Uitschakelen – Druk voorzichtig één maal op de aan/uit knop. Daarna zullen de LED-lichten 

uitschakelen en is de powerbank uitgeschakeld. Een alternatieve wijze om de powerbank uit te 



schakelen is het ontkoppelen van alle externe apparaten, waarna de powerbank automatisch na 30 

seconden uitschakelt.   

3. Powerbank opladen met kabel – (a) Plaats het zonnepaneel van de powerbank in direct zonlicht. In 

het display gaat het groene licht branden en de blauwe lichten knipperen. Dit geeft aan dat de 

powerbank wordt opgeladen. Let op! Laat de powerbank niet in een onbeheerd voertuig achter, 

aangezien de hoge temperatuur het apparaat kan beschadigen. (b) Sluit de TYPE-C USB-

ingangspoort/Micro-USB-ingang aan op de powerbank en gebruik een adapter geschikt voor 

stopcontacten om de powerbank van stroom te voorzien. De knipperende blauwe LED-indicatoren 

geven aan dat de powerbank oplaadt. Wanneer de blauwe lichten niet meer knipperen en dus allemaal 

aan staan is de powerbank volledig opgeladen. 

4. Opladen van apparaten – Het is niet nodig om de powerbank in te schakelen om via kabel op te 

laden. Apparaten kunnen direct aangesloten worden en zullen meteen opladen. 

Draadloos laden wordt ondersteund voor elk apparaat met een draadloos laden functie. Deze functie 

wordt automatisch geactiveerd wanneer het apparaat inschakelt. De LED-indicator op de achterkant zal 

rood kleuren wanneer deze functie is ingeschakeld. Wanneer een apparaat met draadloos laden functie 

op het draadloos laden paneel wordt geplaatst zal de LED-indicator groen kleuren. Let op! Apparaten 

met een metalen hoes zijn hier niet voor geschikt, alsmede hoezen met een dikte van meer dan 6 

millimeter.  

5. Lichtindicatoren onder het draadloos laden paneel – (1) Rode indicator: Draadloos standby status, 

(2) Groene indicator: Draadloos aan het opladen, (3) Knipperende groene indicator: onbekend object 

gedetecteerd.  

6. LED zaklamp functie – (1) Stabiele licht modus: Houdt de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt om de 

zaklamp in te schakelen, (2) Stroboscoop modus: Druk nogmaals kort op de aan-/uitknop, (3) SOS licht 

modus: Druk nogmaals kort op de aan-/uitknop, (4) Licht uitschakelen: Houdt de aan-/uitknop 3 

seconden ingedrukt wanneer de zaklamp is ingeschakeld.  

OVERIGE AANDACHTSPUNTEN 

1. Haal de powerbank niet uit elkaar.  

2. Droog bewaren en uit de buurt van vuur houden.  

3. Gebruik geen chemicaliën om de powerbank schoon te maken.  

4. De bedrijfstemperatuur van dit product is 0℃ tot 45℃ (32℉ tot 113℉), dus plaats het niet in 

temperaturen boven 60℃ (140℉), met inbegrip van plaatsen in de buurt van warmtebronnen, zoals 

fornuizen, verwarming, etc.  

5. Dit product bevat een Li-polymeerbatterij, dus het is ten strengste verboden om het product uit 

elkaar te halen, erin te knijpen en te doorboren of het in water of vuur te plaatsen, omdat dit kan leiden 

tot schade aan de batterij, kortsluiting, brand en verbranding.  

5. Als er een uitstulping, vervorming, vloeistoflekkage, oververhitting of een aanzienlijke daling van het 

vermogen is, stop dan onmiddellijk met het gebruik en gooi het op de juiste manier weg, en neem 

contact met ons op en wij zullen u een vervanging of een volledige terugbetaling aanbieden.  

 



TIPS VOOR UW GEBRUIK 

1. Voorafgaand aan eerste gebruik de powerbank volledig opladen met een wandlader. Dit verlengt de 

levensduur van het product. 

2. Buiten bereik van kinderen houden om ongelukken te voorkomen.  

3. Laad het apparaat elke 3 maanden volledig op om de levensduur van de batterij te verlengen.  

4. Gebruik bij het opladen van uw telefoon de originele kabel van uw telefoon om verbinding te maken 

met de oplader om intelligente herkenning en snel opladen te activeren.  

5. De efficiëntie van het opladen van zonne-energie wordt bepaald door de intensiteit van het zonlicht, 

het zal afnemen op een bewolkte dag, dus probeer het apparaat in direct zonlicht op te laden. 

GARANTIE 

1. Wij bieden 12 maanden garantie. 

2. Binnen 30 dagen vanaf de aankoopdatum kunnen producten in goede verpakking en zonder schade 

worden geretourneerd en volledig worden terugbetaald.  

3. Indien het product niet naar tevredenheid is, neem dan gerust contact op met onze klantenservice via 

info@hekosolar.nl. Zodoende kunnen we naar een passende oplossing zoeken en kunnen wij onze 

producten en services continu blijven verbeteren.  
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SPECIFICATION 

1. Battery: Lithium polymer battery  

2. Solar panel: 5V 330mA, monocrystalline  

3. Input: TYPE-C 5V 3A, Micro 5V 2A  

4. Output: DC 5V 3A, TYPE-C 5V 3A, wireless 5V/1A 5W  

5. Lightning/ Type-C/ Micro output: 5V 2A  

6. Material: ABS+PC  

7. Waterproof level: IP65  

8. Flashlight power: 1.8W  

9. Charging display: 4-frame dynamic display (blue light)  

10. Solar power display: blue light  

11 Color: green, red, black, orange, sky blue, royal blue.  

12. Protection: It has functions for short circuit, overcharge, overvoltage and overcurrent protection.  

13. Feature: Waterproof, shockproof and dustproof  

14. Product size: 175*85*30mm  

15. N.W.: 471gr 16. G.W.: 600g S 

 

PACKAGE INCLUDE  

1*30000mAh Wireless Solar Power Bank  

1*Micro USB Cable  

1*User Manual 

 

INSTRUCTIONS  

1. Turn on/Turn off Gently press the power switch, then the LED battery indicators and wireless charging 

function are on. If you don't want to charge the devices by wireless charger, you can charge it by USB 

cables. If there are no charging devices, the power bank will automatically shut down in 30 seconds. 

2. How to charge the power bank (a) Power supply Connect the TYPE-C USB input port/Micro USB input 

port and wall/car adapter USB port with a cable. The blue LED indicators will be flickering while 

charging. When they are all on and do not flash, it indicates that the Power Bank is fully recharged. (b) 

Solar Charging Place the Power Bank outside in direct sunlight. The green light is on and the blue light is 



flashing, indicating the unit is being charged. (Do not leave the Power Bank in an unattended vehicle, as 

the high temperature can damage the unit.)  

3. Charge mobile phones or other devices Cable charging Don't need to press the power switch, just plug 

two ends of the cable into the power bank USB port and the devices. USB Quick Charge Output port 

Wireless Charging Turn on the power switch and the BLUE indicators on the solar panel are on, the 

wireless charging RED indicator in the back is on. Put your mobile phone in the wireless charging area 

and the charging will be on. The indicator will turn green while it is charging. If you normally use a 

protective case for your phone, please make sure that your phone case is not made of metal and the 

suitable thickness is less than 6mm 

4. Three indicator lights below the wireless charging area (1) Red Indicator light: Wireless standby status 

(2) Green Indicator light: Wireless charging→Solid green Foreign object detection→Flashing green 

5. LED flashlight function (1) Strong Light Mode: Press the power switch for about 3 seconds to turn on 

the LED flashlight. (2) Strobe Light Mode: Short press the power switch again. (3) SOS Light Mode: Short 

press power switch a third time, and SOS blasting flash mode is on. 

 

ATTENTION  

1. Please do not disassemble the power bank. 2. Keep dry and keep away from fire. Please do not use 

chemicals to clean the power bank. 3. The operating temperature of this product is 32℉ to 113℉ (0℃ 

to 45℃), so please don't put it in temperatures above 140℉(60℃). (Including places close to heat 

sources, such as stoves, heating, etc.) 4. This product contains a Li-polymer battery, so it is strictly 

forbidden to disassemble, squeeze and puncture the product or put it into water or fire, as this may 

result in damage to the battery, short circuit, fire, and burning. 5. If there is a bulge, deformation, liquid 

leakage, overheating, or a significant drop in power, please stop using it immediately and dispose of it 

properly, and contact us and we will offer you a replacement or a full refund. 

 

REMINDER  

1. Please fully charge your Power Bank by a wall charger before first use. 2. Please keep it out of the 

reach of children to avoid accidents, please don't let children use or play it. 3. Fully charge the unit every 

3 months to extend battery life. 4. When charging your phone, please use the original cable of your 

phone to connect with the charger to achieve intelligent recognition and rapid charging. 5. Solar 

charging efficiency is determined by sunlight intensity, it will decrease on a cloudy day, so please try to 

charge the unit in direct sunlight. 

 

WARRANTY 

(1) We provide 12 months of warranty. (2) Within 14 days from the date of purchase, products in good 

packaging and without damage can be returned and fully refunded. (3) If you are not 100% satisfied with 



our products, please feel free to contact our customer service at info@hekosolar.nl. We will make sure 

that we find a solution and use the feedback to improve our products and services.  
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