RAFBORG EHF.
AKEKIO K2 – S7 HLEÐSLUBANKAR
Notið öruggt hleðslutæki við hleðslu á bankanum.
Kveikið á bankanum fyrir notkun á start/stop takkanum. Slökknar á bankanum eftir smá tíma ef hann er ekki notaður.
K2 er með tvo útganga og er því hægt að hlaða tvö tæki samtímis
USB 3.0 ætlað til hraðhleðslu og USB 5V1A ætlað til hefðbundinnar hleðslu.
Notkun á LED ljósi (vasaljós) í bankanum (K2 banki):
Ýta á start/stopp takkann í 5 sec. (K2 banki)
Kveikja þarf á bankanum Start/stopp takki áður en hleðsla hefst ef ekki kveiknar sjálfkrafa þegar sett er í samband.
Notið meðfylgjandi USB snúru við hleðslu.
Til að sjá hleðslustöðu á bankanum þá þarf að kveikja á honum start/stopp takki. Þegar ljós hættir að blikka og sýnir 4
ljós merkir það að enn sé 75-100% hleðsla eftir, þrjú ljós 50-75% hleðsla eftir, tvö ljós 25-50% hleðsla eftir, eitt ljós
0-25% hleðsla eftir.
Ef bankinn er tengdur við síma til hleðslu og síminn sýnir að ekki sé hleðsla í gangi þarf að hlaða bankann.
Mismunandi er hvernig bankarnir sýna að hleðsla sé í gangi eða búin. Sýna t.d. rautt ljós meðan á hleðslu stendur svo
blátt ljós þegar hleðslu er lokið eða ljós blikkar og verður síðan stöðugt þegar hleðslu er lokið. Ef ekkert ljós þá er
bankinn væntanlega fullur.
Varast skal að geyma eða vera með bankann í beinu sólarljósi eða miklum hita/kulda.
Varast skal högg. Hætta skal notkun ef bankinn bólgnar eða hitnar óeðlilega mikið. Ekki er óeðlilegt að bankinn hitni
aðeins við hleðslu.
Tæki og tól eru mismunandi þar af leiðandi tekur hleðsla mislangan tíma.
AKEKIO K2 - 16 Hleðslubanki 20800mAh (QC 3.0) Vnr. 260100
Orka: 20.800mAh (QC3.0)
Tvö úttök: USB 1: DC5V/1A – USB 2: DC5V/2.1A 9V/1.8A 12V/1.3A (micro/iPhone/Android)
Eitt inntak: DC5V-2.1A
Þyngd: 456,8 g
Stærð: 140,5 x 90,7 x 22,9 mm
Rafhlaða: Lithium rafhlaða
Hleðslufjöldi: >500
Hleðsla fyrir iPhone 6: 7.5 sinnum
Skjár: Power display
Fyrir: ABS + PC + Rubber oil
Vottun: CE/EMC/ROHS/FCC/MSDS/IEC
AKEKIO S7 - 03 Hleðslubanki 5000mAh Vnr. 260140
Orka: 5000mAh
Eitt inntak: DC5V/2A (micro)
Eitt úttak: DC5V/2A
Þyngd: 140,5 g
Stærð: 136,4 x 62,8 x 11,2 mm
Rafhlaða: Polymer rafhlaða
Hleðslufjöldi: >500
Hleðsla fyrir iPhone 6: 1.5 sinnum
Skjár: Power display
Fyrir: ABS + PC
Vottun: CE/EMC/RoHS Directive compliant/FCC/MSDS/IEC

