Gebruiksaanwijzing Power-Pack

Specificaties:
20.000mAh / 20Ah = 74Wh
Afmetingen: 191mm X 69mm X 45mm
Input: DC 5-20V (87W max.)
Output USB-A Smart: (12 Watt max.) 5V/2.4A
Output USB-A QuickCharge 3.0: (18 Watt max.)
QuickCharge 3.0: 3.6~6V/3A 6.2~9V/2A 9~12V/1.5A
Output USB-C PowerDelivery 3.0: (100 Watt max.)
5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A

Het gebruik van de Powerbank:
De Powerbank is bedoelt voor gebruik binnen.
Power-Pack is voorzien van 3 verschillende USB (Output) poorten:
1: USB-A QuickCharge poort herkenbaar aan de groene / oranje kleur, deze levert tot 18 Watt aan
compatible apparaten. Deze poort werkt tevens als ‘normale’ USB poort als u een apparaat aansluit
wat niet word ondersteund door QuickCharge.
2: USB-C met QuickCharge & PowerDelivery, indien een apparaat word aangesloten met
ondersteuning voor QuickCharge zal deze poort als USB-C QuickCharge poort functioneren. Indien er
een Ultrabook / Macbook / Laptop word aangesloten zal deze poort als USB-C Power-Delivery poort
functioneren en de aangesloten apparaten opladen met een maximaal vermogen tot 100 Watt.
3: USB-A Poort (Smart) levert 5volt tot 2.4 Ampere. Deze poort is geschikt voor alle apparaten welke
(nog) geen QuickCharge ondersteunen.

Opladen van uw Power-Pack:
Op het uiteinde van de powerbank bevind zich één ronde knop. Door deze in te drukken activeert u
de powerbank in geval deze niet vanzelf aan is gegaan terwijl u een apparaat heeft aangesloten.
Tevens is met deze knop te zien hoe vol de powerbank is: door één maal te drukken activeert u de
batterij indicator (5 led lampjes aan de zijkant naast de knop) waarmee u in stappen van 20%
(20/40/60/80/100) kunt zien hoe veel energie zich nog in de powerbank bevind.
Het laatste lampje in deze rij kleurt groen zodra u Power-Pack oplaad, zo weet u zeker dat uw
apparaat goed verbonden is met de oplader.

Op de powerbank bevinden zich een Micro-USB en een USB-C poort. Via deze poorten kunt u PowerPack opladen. Hiervoor zijn de benodigde kabels meegeleverd.
Micro-USB: met een standaard usb lader, of een QuickCharge lader kunt u via deze poort de
powerbank met een maximaal vermogen tot 18 Watt opladen.
USB-C: via deze poort (in en output) kunt u Power-Pack Super snel opladen. U kunt een standaard
usb lader gebuiken, of uw laptop adapter( met usb-c connector) waarmee u Power-Pack met een
vermogen tot 87 Watt Kunt opladen.

Opmerkingen:
De variabele spanning en totaal vermogen van de QuickCharge aansluiting werkt alleen indien het
aangesloten apparaat QuickCharge ondersteunt. In dit geval kan een aangesloten apparaat tot 70%
sneller opladen dan een apparaat wat dit niet ondersteunt.

Bewaren van de Powerbank:
Bewaar uw Power-Pack niet in vochtige ruimtes,
de aansluitingen kunnen hierdoor gaan oxideren.
Probeer tevens het apparaat niet op een verwarming of in de zon te leggen.
Tip: De verpakking is een ideale bescherming tijdens het opbergen van uw Power-Pack
Op Power-Pack word 1 Jaar Garantie geboden, Ingaande vanaf de datum van aankoop

