GEBRUIKERSHANDLEIDING
PB-5200
Mobiele lader 5200 mAh met extra
autolader

Voor meer informatie: www.lenco.com

Productspecificaties
 Productafmeting: L (85) mm x B (79) mm x H (26,5) mm
 Kleur: Zwart rubber
 Batterijtype: Li-ion 2600 mAh/3,7 V*2
 Bedrijfsomgeving: 0 °C~35 °C 60 ± 25%RH
 Opslagtemperatuur: -20 °C~+40 °C
 Ingang: DC 5,0 ± 0,5 V/1 A (MAX)
DC 12 ~ 24 V/1,6 A (MAX)
 Uitgang: DC 5,0 ± 0,25 V/1 A (MAX)
DC 5,0 ± 0,3 V/2,1 A (MAX)
 Oplaadtijd: 8 ± 0,5 u (afhankelijk van de USB-kabeldikte en laadstroom)
 Levensduur: >500 keer
 Overdrachtverhouding uitgang: ≥85%
 Statisch vermogensverlies: ≤75 uA
 Uitgangsgolf: ≤150 mV
Producteigenschappen



MCU gestuurd



Lithiumbatterij, stabel en veilig, opladen en gebruiken op elk gewenst moment



Multifunctioneel



Lager statisch vermogensverlies



Hoge uitgaande overdrachtverhouding



Automatische identificatiefunctie voor uitgangsspanning



Automatische identificatiefunctie voor volledige oplading



Intelligente beveiligingsfunctie voor hardware: Beveiliging tegen overbelasting,
overmatige ontlasting, overstroom, kortsluiting (nadat de kortsluitingbeveiliging is
ingeschakeld, moet de mobiele lader een tijdje worden opgeladen om weer te
worden geactiveerd)

Productafbeeldingen

Gebruikshandleiding
A. De mobiele lader opladen.
Sluit de mobiele lader aan op de USB-ingang van een computer of op een adapter (niet
inbegrepen) via een USB-kabel of gebruik de autoadapter van de mobiele lader.
Het LED-lampje zal tijdens het opladen oplichten en knipperen. (Als u niet wilt dat het LED-lampje
tijdens het opladen brandt, kunt u deze uitschakelen met de ON/OFF-knop)
 De mobiele lader is volledig opgeladen wanneer de 4 LED-lampjes blijven branden.
B. U kunt nu andere apparatuur opladen met deze mobiele lader (bijv. mobiele telefoons)
 Het apparaat is voorzien van 2 USB-uitgangen, 1A en 2,1A, geschikt voor mobiele telefoons,
MP4-spelers en de meeste andere apparatuur.
Houd de ON/OFF-knop ingedrukt om de mobiele lader in te schakelen en te laten opladen

Wanneer de mobiele telefoon volledig is opgeladen, zal de mobiele lader automatisch stoppen
met opladen en op slaapmodus schakelen.
C. Capaciteitindicatoren
 Druk kort op de ON/OFF-knop en de LED-lampjes zullen de capaciteit aangeven (en na 3-5
seconden automatisch uitschakelen)
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Opmerking
 Wanneer u tijdens gebruik kwaliteitsproblemen ondervindt, laat dit a.u.b. weten aan ons bedrijf
en probeer het apparaat niet zelf te repareren.
 Wij hopen dat alle gebruikers dit product gebruiken in overeenstemming met de
gebruikshandleiding. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan dit product
wegens verkeerd gebruik.

Let op
 Gebruik dit product a.u.b. niet in vochtige of corrosieve omgevingen. Plaats dit
product niet in of nabij hittebronnen, hoge temperaturen, direct zonlicht,
magnetronovens of hoge druk

Service en ondersteuning
Voor informatie: www.lenco.com
Lenco biedt service en garantie aan overeenkomstig met de Europese wetgeving. Dit houdt in dat
u, in het geval van reparaties (zowel tijdens als na de garantieperiode), uw lokale handelaar moet
contacteren.
Belangrijke opmerking: Het is niet mogelijk om producten die gerepareerd moeten worden direct
naar Lenco te sturen.
Belangrijke opmerking: De garantie verloopt als een onofficieel servicecenter het apparaat op
wat voor manier dan ook heeft geopend, of er toegang toe heeft gekregen.
Het apparaat is niet geschikt voor professioneel gebruik. In het geval van professioneel gebruik
worden alle garantieverplichtingen van de fabrikant nietig verklaard.
Producten met een CE keurmerk houden zich aan de EMC richtlijn (2004/108/EC)
en de Richtlijn voor Lage Voltage (2006/95/EC) uitgegeven door de Europese
Commissie.
De verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd op
https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents

Dit symbool geeft aan dat het betreffende elektrische product of de batterij niet
moet worden verwijderd als algemeen huishoudelijk afval in Europa. Zorg voor
een juiste afvalverwerking door het product en de batterij in overeenstemming
met alle van toepassing zijnde lokale wetten voor het verwijderen van elektrische
apparatuur of batterijen te verwijderen. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke
hulpbronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren
bij de behandeling en verwijdering van elektrisch afval (Afgedankte Elektrische en
Elektronische Apparatuur).
® Alle rechten voorbehouden

