
PQC-20007 

Viktiga säkerhetsinstruktioner. 

VARNING: Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du 

använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för 

framtida referens.  

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.  

2. Håll produkten utom räckhåll för husdjur. 

3. Varning – powerbanken innehåller ett litiumpolymerbatteri 

4. Försök inte öppna din powerbank.  

5. Utsätt den inte för höga temperaturer, vatten, fukt eller direkt solljus!  

6. Försök inte byta ut batteriet själv – du kan skada batteriet vilket kan 

orsaka överhettning och personskada. Reparationer och service får 

endast utföras av kvalificerad personal. 

7. Batteriet måste återvinnas eller kasseras separat från hushållsavfall. 

Batteriet får inte eldas upp.  

8. För att minska risken för brand eller elektrisk stöt ska du inte utsätt 

produkten för regn eller fukt.  

9. Ta bort laddningskabeln när din powerbank är fulladdad. 

10. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 5 grader Celsius till 

35 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer 

kan påverka funktionen. 

11. Tappa inte eller utsätt den för inverkan på något sätt. 



 

Produktöversikt 

1. Utgång 1, 5 V USB-A 

2. Utgång 2, 5 V USB-A 

3. Ingång/utgång 5 V USB-C  

4. Ingång 5V USB-Micro  

5. Batteriindikator  

6. ON/OFF-knapp med indikering 

 

Förpackningen innehåller: 

Powerbank 

Laddningskabel USB-A <-> USB-Micro  

Bruksanvisning  

 

 

 



Specifikation: 

*Batterikapacitet: 20 000 mAh 

*Snabbladdningsfunktion  

*Ladda via USB-Micro eller USB-C 

*Ingång, Micro USB: 5 V/2 A, 9 V/2 A 

*Ingång USB-C: 5 V/2,4 A, 9 V/2 A 

*Utgång: USB-A eller USB-C 

*Utgång: 5 V 3A, 9 V 2 A, 12 V 1,5 A 

*Uteffekt: Max 18W 

*Med lysdiodsindikering för kapacitet 

 

LADDA DIN POWERBANK  

Sätt i den medföljande kabeln i vägguttaget eller i datorns USB-port. 

USB-kontakten ansluts till din laddare och Micro USB-kontakten till din 

powerbank. Om din powerbank är helt urladdad så tar det cirka 13-14 

timmar innan den är fulladdad.  

 

  



LADDA EN ENHET MED DIN POWERBANK  

Anslut kabeln till USB-porten på din powerbank och den andra änden i 

din enhet. Lysdiodsindikeringen för batterinivå tänds, och din enhet visar 

att den laddas. Tryck på ON/OFF-knappen för att tända indikeringen, 

som slås av automatiskt. Det finns fyra lysdioder som visar batteriets 

kapacitet, om bara en eller två lysdioder tänds, behöver det laddas. När 

du har laddat din enhet bör du ladda upp din powerbank innan den 

används igen.  

  



Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående 

meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i 

handboken. 

 

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S 

  

Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller 

material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och 

miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och 

batterier) inte hanteras korrekt. 

 

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en 

symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna 

symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte 

bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas 

separat. 



 

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier 

på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att 

batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön. 

 

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och 

elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in 

kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare 

information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning. 
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