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Stop alsjeblieft met het gebruik van de powerbank zodra er een bobbel of lekkage optreedt.

■Specificaties:Batterijtype: polymeer lithium-ionbatterijAfmetingen zonnepaneel: 107 * 61 mm (1,5 W)Temperatuur in gebruik: -5 ℃ ~ + 50 ℃Ingang: 5V / 2.0A Uitgang: 5V / 2.1A (Max)Oplaadtijd: 5-9 uurLevensduur:> 500 keerProductafmetingen: 140 * 78 * 20 mm Productgewicht: ± 260 g■Hoe het product op te laden:(01) Gebruik een adapter of computer als bron om op te laden:1.Sluit de USB-kabel aan op de adapter of de computer;2. Steek het andere uiteinde van de kabel in de micro USB-poort van de batterij;3. De LED-indicator knippert als de batterij wordt opgeladen;4. De LED's branden constant wanneer deze volledig is opgeladen.(02) Herlaad het product door de zon:Plaats het item onder direct licht (vermijd hoge temperaturen), het laadt automatisch op!, de LED-indicator brandt continu groen. Het zonnepaneel heeft slechts een ondersteunende functie.

■Productstructuur:①   USB uitgang 1 & 2          ②   Ingang mini USB③   Zonnepaneel④   Batterij LED-indicatoren⑤   Zonne-oplaadindicator⑥   Aan/Uit schakelaar⑦   Dubbele LED-verlichting⑧   Kompas
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Gebruikershandleiding

Ⅵ-02 NL

Batterij capaciteit:
0%

1%-25%
25%-50%
50%-75%

75%-100%

Indicatielampje: ON AAN

Ondersteuning opladen van de volgende apparaten:  (ondersteuning voor opladen van de meeste USB-apparaten)
iPad cameraspel telefoon MP3/MP4

Dank u voor het aankopen van onze producten. lees de instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar het voor toekomstig gebruik.

(02)De verlichtingsmodus wijzigen:▶ Houd de knop lang ingedrukt om de LED-verlichting in te schakelen ---- Stabiele modus.
▶Druk vervolgens kort in om de SOS-noodknipperfunctie in te schakelen ---- SOS-modus.
▶Druk nogmaals kort om het lampje snel te laten knipperen ---- Stroboscoopmodus.
▶Druk tenslotte lang op de knop om uit te schakelen.Opmerking：druk lang op de knop in een willekeurige lichtmodus, het licht gaat uit.
■Ondersteuning bij het opladen van de volgende apparaten :De LED-indicatielampjes gaan branden bij het opladen van de digitale apparatuur. De powerbank stopt met opladen zodra de digitale apparatuur volledig opgeladen is.Let op: gebruik de powerbank niet wanneer deze een laag vermogen vertoont.Lees deze handleiding zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

■Schakelfunctie:(01)Druk kort op de knop, de 4 indicatoren geven het niveau van de batterij aan:

■Preventieve maatregelen:01 Laad het a.u.b. op met de originele authentieke adapter en laad de lijn op tot het volledig is volledig vermogen bij het eerste gebruik, waardoor de batterijcapaciteit effectief kan worden geactiveerd.
02. Sla, strip of probeer het item niet te repareren.
03. Stel het item niet bloot aan blootstelling, warmtebronnen, vuur, ontvlambare en gewelddadige bronnen.Het in de auto achterlaten is ook niet toegestaan, omdat de hoge temperatuur het product zal beschadigen.
04. Houd het item en de USB-poorten schoon, dit kan voorkomen dat het item beschadigd raakt!van kortsluiting.
05. Laad de powerbank regelmatig op via mini-USB poort. Het zonnepaneel is slects ter ondersteuning voor het bijladen van de batterij.
06. Bewaar het artikel uit de buurt van kinderen. 


