
 

 
Slim Line Aluminium Powerbank 

(10000 mAh) 

 
 

Gebruikshandleiding 
31900 (rosé) • 31901 (zilver) 



Deze mobiele reservebatterij ziet er indrukwekkend uit met zijn elegante aluminium 
behuizing. U kunt dankzij de krachtige lithium-ionbatterij met 10.000 mAh en twee 
USB-poorten twee mobiele apparaten bijzonder snel gelijkertijd opladen. Laad 
bijvoorbeeld moeiteloos een tablet en een smartphone op met de twee 
USB-poorten. De geïntegreerde LED-indicator verstrekt informatie over de laadstatus 
van de PowerBank tijdens laad- en ontlaadprocessen. Dankzij zijn elegante ontwerp 
is de ednet Slim-Line Aluminium PowerBank de ideale partner thuis en op kantoor. 
De mobiele lader wordt opgeladen via de USB-poort van een notebook/pc of als 
alternatief met een laadadapter (31811, 31810, 31809) aangesloten op een 
stopcontact door de inbegrepen laadkabel of een bestaande kabel te gebruiken. De 
PowerBank laadt een smartphone tot op 4,5 keer op en een tablet 1,5 keer. De 
gesprekstijd wordt verleng met tot op 14 uur. Gebruik de “ednet Slim-Line 
Aluminium PowerBank” om uw mobiele apparatuur bijzonder snel op te laden 
wanneer u onderweg bent. 

 

Technische Eigenschappen: 
1. Capaciteit: 10.000 mAh 
2. Ingang: 5V/2A (max.) 
3. Uitgang: 5V/1A & 2,1A (max.) 
4. Afmeting: 150 x 70 x 14 mm 
5. Nettogewicht: 270 g  
6. Materiaal: Aluminium 
7. Kleur: Zilver/Grijs/Goud/Rosé 
8. Oplaadtijd: ongeveer 10 uur 
9. Levensduur: ≥ 500 keer 

 

 Dit product is een draagbare lader/reservebatterij; het kan worden gebruikt 

voor het opladen van: smartphones, tablets, MP3/MP4-speler, PSP, camera's, 

luidsprekers, enz. 

 De invoerinterface is Micro-USB 

 Ingebouwde hoogwaardige Li-Po-batterij 

 De uitvoerinterface is USB A, compatibel met alle digitale apparaten. De 

uitgangsstroom is 5V, met ingebouwde bescherming tegen kortsluiting om de 

invoer en uitvoer slim te beheren. (Ingebouwde LED-zaklamp functie) 

  



Powerbank opladen: 

1. Druk op de "ON"-knop (aan-/uitknop) om de resterende stroomcapaciteit te zien. 

Gelieve de onderstaande tabel te raadplegen voor meer detail: 

Indicator 1 lampje 2 lampjes 3 lampjes 4 lampjes 

Resterend vermogen <25% 25% ~ -50% 50% ~ -75% 75% ~ -100% 

 

2. (1) Sluit de Micro-USB-stekker van de laadkabel aan op de micro-interface van uw 

powerbank. 

(2) Sluit de voedingsadapter aan op uw powerbank met de USB-oplaadkabel. 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aandacht: 
1. Het duurt ongeveer 5-8 uur om het apparaat volledig op te laden, maar de 

exacte tijd hangt af van de manier van het opladen: via stopcontact of USB-poort 
van de pc/laptop 

2. Als uw apparaten niet worden opgeladen door de powerbank, controleer dan of 
de USB-kabel goed werkt of correct is aangesloten 
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3. Dit zijn omrekeningspercentages voor de powerbank, d.w.z. dat de capaciteit van 
de powerbank niet gelijk is aan de oplaadbare capaciteit. 

4. Als sommige van de LED-indicatoren van de powerbank niet werken, gelieve de 
powerbank dan gedurende ongeveer 1 uur op te laden. Dan zal het weer werken. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Waarschuwing: 
1. Gelieve gebruik te maken van de standaard USB-oplaadkabel of van de kabel van 

de verkoper van het apparaat om het digitale apparaat op te laden. 
2. Gelieve de powerbank maximaal op te laden vóór het eerste gebruik 
3. Gelieve de ingangsstroom en spanning van hat digitale apparaat te controleren 

vóór het opladen, en kies de juiste USB-interface en USB-oplaadkabel 
4. De powerbank niet laten vallen, ergens tegen stoten, of demonteren. 
5. Gebruik het product niet in de buurt van water 
6. Gebruik het product niet in de buurt van vuur of warmtebronnen 
7. Gebruik het product niet inde buurt van licht ontvlambaar gas 
 


