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Side 1 

Vigtige sikkerhedsanvisninger 
ADVARSEL: Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og 

gem vejledningen til senere brug. 

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold produktet uden for børns rækkevidde. 

2. Hold produktet udenfor kæledyrs rækkevidde. 

3. Advarsel: Powerbanken indeholder et LiPo-batteri. 

4. Forsøg ikke at åbne powerbanken. 5. Beskyt enheden mod varme, vand og fugt. 

6. Forsøg ikke selv at udskifte batteriet - hvis batteriet beskadiges, kan det medføre overophedning og 

personskade. Reparation og vedligeholdelse bør altid udføres af en fagmand. 

7. Batteriet skal genanvendes eller bortskaffes separat fra det almindelige husholdningsaffald. Brænd 

ikke batteriet.  

8. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette produkt for regn eller 

fugt. 

9. Fjern USB-ladekablet, når powerbanken er fuldt opladet. 

10. Drifts- og opbevaringstemperaturen for produktet ligger fra 5 °C til 40 °C. Temperaturer over eller 

under dette område kan påvirke enhedens funktion negativt. 

11. Tab ikke produktet, og udsæt det ikke for vibrationer eller stød. 

Advarsel! 

-Indeholder lithium-batteri! 

-Produktet må ikke åbnes! 

-Må ikke udsættes for vand eller fugt. 

 

 

Side 2 

1. 5 V-udgangsport (USB-A1)  

2. 5 V-udgangsport (USB-A2)  

3. 5 V-indgangsport (Type-C)  

4. Solpanel  

5. Kontrollamper for batteri  

6. LED-lys 

7. Håndtag 

8. Knappen TÆND/SLUK  

 

 

 

 

 

 

 

Side 3-4 

 



Pakkens indhold  

Powerbank  

Ladekabel Type-C  

Brugervejledning 

Karabinhage 

 

Specifikationer 

* Batterikapacitet: 10000 mAh  

* Opladning via solpaneler: 5 V/0,24 A (1,2 W) 

* Type-C-indgang: 5 V/2 A  

* USB-udgang 1: 5 V/2 A  

* USB-udgang 2: 5 V/2 A 

 

OPLADNING AF POWERBANKEN 

Tre opladningsmetoder: Sol, håndsving, lysnet.  

To USB-udgange: Du kan oplade to enheder samtidig.  

LED-lygte med tre lysniveauer og SOS-funktion. Dette er yderst nyttigt, hvis du kommer ud for en nødsituation samt på rejser.  

Med LED-indikatorer for resterende batteriniveau vil du altid kunne den nøjagtige status for powerbankens resterende 

batteriniveau. 

 

OPLADNING AF DIN ENHED MED POWERBANKEN  

SÅDAN ANVENDES POWERBANKEN 

Slut kablet til USB-porten på powerbanken, og slut kablets andet stik til din enhed. Batteriets LED-indikator skifter til blåt som 

tegn på, at din enhed oplades. Visning af batterikapacitet: Tryk på TÆND/SLUK-knappen (8), der er 4 LED'er, som viser 

batterikapaciteten. Hvis der kun er én eller to LED'er, der lyser, skal enheden oplades. Når du har opladet din enhed,   

skal du genoplade powerbanken, inden du bruger den igen.  

 

LED-lys  

Hold knappen (8) inde i tre sekunder for at tænde eller slukke lyset.   

Tryk kort for at skifte lystilstand. 

 

Opladning med håndsving 

Dette er ligeledes designet med henblik på nødsituationer (ingen strøm, ingen sol).   

Brug det kun, hvis du befinder dig i en af ovennævnte nødsituationer.  

Drej håndsvinget med jævn hastighed. 

  



Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for 

fejl og udeladelser i denne manual. 

 

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S 

  

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, 

komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis 

affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. 

 

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en 

affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr 

og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal 

bortskaffes særskilt. 

 

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede 

indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i 

overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet. 

 

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk 

udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder 

eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens 

tekniske forvaltning. 
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