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Gebruikshandleiding 
Voor optimale prestaties en veiligheid, lees deze instructies zorgvuldig door 
voordat u het product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig 
gebruik. 
 

Productintroductie  

 

Aan/uittoets 

Led-indicatoren 

Type-C 

USB-uitgang 

micro-USB-ingang 



Eigenschappen 
1. Metallic design, compact en stijlvol. 
2. Type-C-poort voor snel laden en ontladen. 
3. Meervoudige beveiliging tegen overstroom, overspanning, overbelasting 

en kortsluiting. 
4. Slim ledscherm voor het resterende vermogen. 

 

Specificaties 
Batterijtype: Li-ion-batterij 
Capaciteit: 10.000 mAh/37,4 Wh 
Ingang: USB Type-C 5 V/2,4 A (max) 
 Micro-USB 5 V/2,1 A (max) 
Uitgang: USB Type-C 5 V/2,4 A (max) 
 USB-A 5 V/2,1 A (max) 
Afmeting: 102 * 77 * 21,9mm 
Gewicht: 270 g ± 10 g 
 

Gebruik van de powerbank 
1. Schakel de powerbank in: Druk kort op de aan/uittoets, de led-indicator 

licht op en de powerbank wordt ingeschakeld. 
2. Schakel de powerbank uit: De powerbank wordt automatisch 

uitgeschakeld na 20 seconden als niets wordt opgeladen. 
 
Opmerking: De mobiele powerbank wordt automatisch ingeschakeld 
wanneer deze wordt aangesloten. 
 

De mobiele powerbank opladen 
1. Opladen via de computer of adapter via de USB-poort. 
2. De ledlichtjes zullen knipperen tijdens de laadcyclus. 
3. Alle ledlichtjes zullen oplichten wanneer de powerbank volledig is 

opgeladen. 
 
Opmerking: Laad de mobiele powerbank op en herstart terwijl deze is 
vergrendeld of in snelkoppelingsbescherming staat als gevolg van foutieve 
handelingen. 
 

  



Het resterende vermogen controleren 
Druk op de aan/uittoets om het resterende vermogen te controleren: 

Ledlicht (  AAN  UIT) Vermogen 

 0-5% 

 5%-25% 

 25%-50% 

 50%-75% 

 75%-100% 
 
◎ led-indicator knippert 
○ led-indicator uit 
● led-indicator aan 
 

Uw apparaat opladen 
Past op de nieuwe MacBook, LeTV Mobil, Nokia N1 en de komende modellen 
met USB3.1-poort 

 
1. Gebruik uw originele USB-kabel of onze standaardkabel om hem aan 

te sluiten. 
2. Sluit het apparaat aan op de mobiele powerbank. 
3. Schakel de mobiele powerbank in. 
4. Koppel uw apparaat af nadat het volledig is opgeladen. 

 

  



Opgelet 
1. Laad de mobiele powerbank volledig op bij het eerste gebruik. 
2. Gebruik een standaardkabel met de respectievelijke specificaties, anders 

kan uw mobiele powerbank beschadigd raken. 
3. Controleer of de spanning van het apparaat 5 V is vóór het opladen. 
4. Laat de powerbank niet vallen, stoot ze niet, haal ze niet uit elkaar en 

probeer ze zelf niet te repareren. 
5. Dompel de mobiele powerbank niet onder in water of andere vloeistoffen. 
6. Stel de mobiele powerbank niet bloot aan hittebronnen of brandbare 

stoffen. 
7. Laat de mobiele powerbank niet achter in uw auto; sterk licht en hoge 

temperaturen zullen leiden tot schade aan het product. 
8. Houd de mobiele powerbank uit de buurt van kinderen. 
9. Steek geen voorwerpen in de USB-poorten van de mobiele powerbank om 

schade te voorkomen. 
10. Laad uw mobiele powerbank om de vier maanden volledig op om een 

verkorte levensduur te voorkomen. 


