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V. Technische specificaties 
 

ITEM SPEC. Kenmerken 

Capaciteit 2 200 mAh Hoogwaardige groene Li-on batterijen 

Ingangsspanning DC 4,75 ~ 5,25 V Adaptief intelligent voltagebeheersysteem 
tijdens het opladen 

Stroomsterkte invoer 800 mA Intelligent beheersysteem stroominvoer 

Uitvoervoltage DC 5,0 V ± 0,25 V Adaptieve voltageuitvoer, intelligent laag 
voltage-alarm 

Stroomuitvoer 800 mA Intelligente belastingsdetectie en 
beheersysteem voor stabiele stroomuitvoer 

Oplaadtijd 3 ~ 4 u Hoge oplaadefficiëntie 

Levensduur cyclus ≥ 300 keer (300 cycli) 

Afmetingen 90 x 32 x 23 mm Behuizing 

Netto gewicht 70 g Netto gewicht product (zonder accessoires) 

Accessories USB Kabel / certificaat / handleiding 

 
VI. Gebruikswijze 
 
1. Oplader voor power bank 
Sluit de bijpassende standaard kabelstekker aan op de USB van de computer of op een USB-
oplader, en sluit het andere einde van de kabel aan op de micro-usb of mobiele stroom. De oplader 
start automatisch op tijdens het opladen. Tijdens het opladen wisselen de indicatorlampjes van de 
oplader. Wanneer de batterij volledig is opgeladen branden alle indicatielampjes. (Zie figuur 1, 
Figuur 2) 
 
2. Oplader voor digitale producten 
Bij gebruik van de kabel en adapter van digitale producten schakelt het apparaat automatisch in, er 
wordt een 5 V uitvoervoltage gebruikt. (zie figuur 3)  
   



Ve
Fig
Fig
Fig

 
VI
Le
 
A.
1. 

2. 
3. 
4. 

5. 
 
B.
1. 

2.  
3. 
4. 

5. 

6. 

 

erbindings
guur 1: Op
guur 2: Op
guur 3: Op

I. Opmerk
ees deze h

 Let op 
Mobiele 
objecten
veiligheid
Plaats h
Probeer 
Het appa
andere s
Een hard

 Gebruik
Laad het
op voor 
Het appa
Gebruik 
Tijdens o
Indien he
opgelade
Indien he
natuurlijk
Houd he
wanneer

Ad
1

Afbeeld

sdiagram 
pladen met
pladen met
pladen van

king 
andleiding

stroom wo
n om kortsl
dsrisico's. 
et product 
de mobiel

araat voldo
stroombron
de val van 

ksvoorwaa
t apparaat 
het volledi
araat werk
het appara

opladen en
et product 
en worden
et product 
k fenomee

et apparaat
r de poort v

apter voor A
10 V - 220 V

ding 1 

t adapter 
t USB 
 mobiele te

g zorgvuldig

ordt geleve
uiting te ve

niet in een
e stroom n
oet aan de
n kan vuur
het appar

arden 
 bij het eer
g opladen 

kt binnen e
aat voor de
n het gebru
langer dan

n om zijn op
gedurende

en. Laad he
t schoon. M
vies is. 

AC 
V 

A

elefoon 

g om een v

erd door ee
eroorzaken

n hete of n
niet te tran
 specificat
gevaar of d
aat kan vu

rste gebrui
van de ba
en temper
e beste op
uik zal het 
n drie maa
plaadeigen
e langere t
et apparaa
Maak het p

US

Afbeelding 2

veilig gebr

en ingebou
n, dit kan z

natte omge
sformeren

ties voor he
defecten v

uur- of expl

ik, of indien
atterij. 
ratuurberei
plaadresulta

product w
anden niet 
nschappen
tijd niet ge

at opnieuw 
product sch

B-poort com

2 

uik van he

uwde lithium
zorgen voo

ving. 
. 
et gebruik 
veroorzake
losiegevaa

n het appa

k van -10 °
aten alleen
armer wor
gebruikt w

n te behoud
bruikt word
op voor ge

hoon met e

puter

t product t

m-ion batte
or defecten

van DC-st
n. 

ar veroorza

araat lang n

°C to 45°C
n binnen di
den, dit is 

wordt, moet
den. 
dt, ontlaad 
ebruik. 
een droge 

Afbeeldi

te garande

erij, gebrui
n aan het a

troom, het 

aken. 

niet gebrui

C.  
it temperat
normaal, e
t het produ

 de batterij

doek voor 

ing 3 

 

ren: 

k geen me
pparaat en

gebruik va

kt is, 8 tot 

tuurbereik.
en geen de
uct opnieuw

j. Dit is een

gebruik 

etalen 
n 

an een 

10 uur 

. 
efect. 
w 

n 


