
Obs
-  Ladda din powerbank minst en gång var 3:e månad
 om den inte används under längre tid.
- Vid användning kan powerbank bli lite varm. Det är
 normalt sålänge inte temperatur överstiger 60 
 grader.
- Undvik vatten och torka ej med kemikalier.- Undvik vatten och torka ej med kemikalier.
- Vänligen återvinn din powerbank på utsett ställe.

Säkerhetsinformation
- Ha barn och okvalificerade användare inom räckhåll
 med produkten. 
- Ta ej itu produkten.
- Undvik miljöer med extrem hög värme, kan leda till 
 brand eller att den går sönder.  brand eller att den går sönder. 
- Ladda ej enhet som ej är kompatibel med power 
 bank, kan leda till brand eller att den går sönder.

Förpackning innehåller: Powerbank, laddningskabel,
användarmanual

SiGN 
Powerbank

SWE - Användarmanual

Funktioner
En powerbank som är smidig att ha med sig som
nödladdning till mobilen eller annan enhet. Kan 
användas till de flesta mobiler och digitala enheter 
med USB-koppling. Inbyggt skydd för att undvika 
överladdning, överurladdning och kortslutning.
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Laddning
Koppla din enhet till powerbankens output med en 
micro USB kabel. (Se bild nedan)

För att ladda din powerbank, koppla den till ett uttag 
eller till din dator med en micro USB kabel.

Specifikationer
Kapacitet: 20000mAh (72Wh)
Input: 5V/2.1A
Output 1: 5V/1A
Output 2: 5V/2.1A
Nettovikt: 375 gram
Storlek: 68x28x136.5 mmStorlek: 68x28x136.5 mm
Modell: SNPB-20WH

Vid problem
-  Går ej att ladda powerbank: 
 Kontrollera att rätt adaptern används, och att kabel
 och koppling funkar väl. 
- Powerbank kan ej ladda enhet:
 Powerbankens spänning kan vara för låg, ladda den Powerbankens spänning kan vara för låg, ladda den
 först. Eller så är din enhets spänning ej kompatibel 
 med powerbanks output, kontrollera detta. Kabel 
 mellan enhet och powerbank kan också vara fel eller
 okvalificerad, kontrollera detta. Kontakta din lokala
 distributör om problem kvarstår.

Tack för ditt val av SiGN!
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