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Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit product van ons bedrijf. Lees de handleiding vóór 
gebruik a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het product correct weet te gebruiken. 
 
1 Algemene informatie 

Deze draadloze oplaad- en voedingsbank (8.000 mAh) is een uitstekend ontworpen, 
draagbare aggregatiebatterij met een overdrachtpoort van hoge capaciteit, te gebruiken thuis, 
buitenshuis, onderweg, op kantoor en andere plaatsen. Het biedt u de mogelijkheid uw 
apparatuur draadloos op te laden, waar en wanneer u maar wilt, de perfecte oplaadservice 
voor uw smartphone, tablet, digitale camera, MP4/MP5-speler en andere elektronische 
apparaten. 

2 Eigenschappen  
1. Voedingsbank (8.000 mAh) 
2. Draadloos Oplaadstation 
3. Inclusief oplaadbare batterij 
4. Intelligente laadfunctie 

3 Introductie van toets, USB-poorten en indicatielampjes 
 5-polige Micro-ingang (DC 5 V 1500 mA) 
 USB1-uitgang: 5 V/1 A 
 USB2-uitgang: 5 V/2,1 A 
 Indicatielampjes 
 Voedingsschakelaar 
 Middengedeelte voor draadloos opladen 
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4 Belangrijke opmerkingen 

1. Let op: Deze inductie-oplaadfunctie kan uitsluitend worden gebruikt met compatibele 
toestellen. Er kunnen voor het gebruik van deze functie extra accessoires nodig zijn.  
U kunt gedetailleerde informatie over de compatibiliteit van uw mobiele toestellen bij de 
overeenkomstige fabrikant verkrijgen.  

2. A.u.b. niet demonteren of modificeren. 
3. Opgelet, niet waterbestendig, niet vochtbestendig, niet laten vallen. 
4. A.u.b. niet opladen in hete omgevingen. 
5. Gebruik a.u.b. een geschikte adapter voor aansluiting op de overdrachtpoort. 
6. A.u.b. geen klappen laten opvangen of in vuur of water werpen. 
7. Indien de batterij opzwelt, lekt of vreemd ruikt, a.u.b. onmiddellijk stoppen met gebruik. 
8. Wanneer u dit product voor langere tijd niet gebruikt, dient u deze minstens eenmaal per 

maand op te laden. 
9. Laat de batterij a.u.b. volledig ontladen en laad vervolgens weer op om de levensduur 

ervan te verlengen. 
10. Houd de aan/uitschakelaar a.u.b. 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen wanneer u 

de draadloze laadfunctie niet gebruikt. 
11. Verwijder voorafgaand aan het opladen a.u.b. het beschermlaagje. 
12. Opgelet a.u.b., gebruik de draadloze oplaadfunctie niet voor mobiele telefoons terwijl u 

dit product oplaadt. 
 

5 Bediening 

1. In/uitschakelen 

Druk op de aan/uitschakelaar om het apparaat in te schakelen. Het blauwe lampje zal 
vervolgens oplichten. 
Druk voor 3 seconden op de aan/uitschakelaar om de draadloze oplaadfunctie in/uit te 
schakelen. Het rode lampje is vervolgens aan/uit. 

2. Voedingsbank Opladen 

Steek het ene uiteinde van de laadkabel in de 5-polige MicroUSB-ingang en het 
andere uiteinde met een stroomadapter in een AC-stopcontact. Het blauwe 
LED-lampje zal tijdens het opladen knipperen en alle blauwe LED-lampjes blijven 
constant branden zodra het opladen is voltooid. 

3. Mobiele apparatuur opladen 
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3.1. Bedraad opladen 

Schakel de aan/uitschakelaar in, de blauwe indicatielampjes zullen oplichten. 
Steek het ene uiteinde van de laadkabel in de USB-ingang en het andere 
uiteinde in de laadpoort van het op te laden apparaat. Het blauwe LED-lampje 
zal knipperen. 

3.2. Draadloos opladen 

Schakel de aan/uitschakelaar voor de draadloze laadfunctie in, het rode 
indicatielampje zal oplichten. Plaats uw smartphone op de voedingsbank, precies 
in het midden van de draadloze oplaadzone, het blauwe LED-lampje zal nu 
knipperen. 
 

6 Veelgestelde Vragen 
1. Als slechts één blauw LED-lampje knippert wanneer u de aan/uitschakelaar inschakelt, 

dan is de batterij vrijwel uitgeput en dient u deze op te laden. 
2. Dit product kan automatisch apparaten identificeren die moeten worden opgeladen. 

Als er geen apparatuur aanwezig is, zal dit product na 5 minuten uitschakelen  
3. Als het middelste punt van de ontvangstpoort meer dan 20 mm vanaf het middenpunt 

van de zendpoort is afgedekt, zal dit product automatisch stoppen. 
4. Als de zendpoort waarneemt dat de laadstroom overbelast is, zal de verbinding 

automatisch worden verbroken. De zend- en ontvangstpoorten zullen automatisch op 
stand-by worden gehouden. Stel in dit geval de zendpoort terug en herstart vervolgens 
het product. 

5. Als de laadstroom tijdens bedraad of draadloos opladen overbelast is, zal de 
zendpoort de verbinding automatisch verbreken. U dient in dit geval enkele ontvangers 
te verwijderen, zodat de laadstroom de nominale stroom bereikt. 

6. Als u verkeerde adapters gebruikt, zal de batterij niet volledig worden opgeladen en 
kan het apparaat beschadigd raken. 

7 Inhoud van de verpakking 
1. Voedingsbank (8.000 mAh) 1 stuk 
2. USB-kabel 1 stuk
3. Handleiding 1 stuk 

8 Specificaties 
1. Ingang: 4,8~5,2 V 1500 mA
2. Uitgang: DC 5 V – 1 A of 2,1 A
3. Afmeting: Verpakking (L 165 mm x B 100 mm x H 65 mm) 
 Product (L 153 mm x B 73 mm x H 12,5 mm)
4. Gewicht:  310 g 
5. Weergavecapaciteit:  Elektrische capaciteit wordt met vier blauwe 

LED-lampjes weergegeven, wanneer het draadloze 
rode laadlampje brandt. 

6. Laadtype:  gelijktijdig bedraad en draadloos opladen
7. Laadfrequentie:  100~200 KHZ 
8. Draadloze afstand: 10 mm
9. Efficiëntie:  meer dan 70%
10. Stroomaansluiting: 5 W 

 


