
VANDAFVISENDE SOLCELLE POWERBANK MED TRÅDLØS
OPLADER - 30000MAH

Brugervejledning



Produktoversigt

1. USB-A udgange (DC 5V, 3A Max)
2. MicroUSB indgang (DC 5V, 2A Max)
3. Type-C udgang/indgang (DC 5V, 3A Max)
4. LED strømindikator
5. Indikater for solcelle-opladning
6. Tænd/sluk knap
7. Solpanel
8. Trådløs opladning

1



Brugsvejledning

For at oplade powerbanken via solpanelet, skal du placere powerbanken i direkte
solys og sørge for, at solpanelet vender mod solen. Indikatoren for solcelle-opladning
bliver grøn når opladningen er i gang, og lyser blåt når powerbanken er fuldt opladet.

Bemærk: Solpanelet bør kun til opladning i nødstilfælde. Det bør ikke buges som
den primære kilde til opladning, da vedvarende placering i sollys kan forårsage
skader på powerbanken.

MicroUSB / Type-C opladning af powerbanken: Tilslut powerbanken til strømkablet et
micro USB eller USB-C kabel, og tilslut den så til strømkilden. Opladningen starter
automatisk. Brug en oplader med en output spænding mellem 5V og 5.5V.
Bemærk: Denne powerbank kan ikke oplade din enhed via Type-C udgangen mens
den bliver opladet being charged, da MicroUmSB og Type-C ikke kan bruges på
samme tid.

LED statusindikator guide:
● 100% (fuldt opladet powerbank): Alle fire LED lyser (konstant blå farve)
● 75% - 99%: Tre LED lyser, en blinker
● 50% - 75%: To LED lyser, en blinker
● 25% - 50%: En LED lyser, en blinker
● 0% - 25%: En LED blinker
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Oplad dine enheder med denne powerbank ved at tilslutte dem til powerbanken med
det tilsvarende kabel. Opladningen starter automatisk. Powerbanken slukker
automatisk efter 35 sekunder, hvis der ikke er tilsluttet nogen enhed.
Hvis du vil oplade flere enheder samtidigt, skal powerbanken være fuldt opladet.

Brugsvejledning til LED-lygte

1. Dobbelttryk på tænd-knappen for at tænde for LED-lygten
2. For at tænde for advarselslyset skal du tænde for lygten, og derefter trykke én

gang på tænd-knappen
3. For at gå i SOS-tilstand skal du tænde for lygten, trykke én gang på

tænd-knappen, og så en gang til
4. For at slukke for LED-lygten skal du dobbelttrykke på tænd-knappen
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