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Din Universal Tevion Powerbank 

Denne universale rejse USB oplader giver 

strøm til de fleste enheder som bruger 5V 

DC (mobiltelefoner, MP3 afspillere osv.). 

Læs venligst denne manual igennem, og 

gem den til senere brug, da den indeholder 

vigtig sikkerhedsinformation og brug af 

opladeren. Inden du tager Tevion 

Powerbank i brug, så læs alle advarsels 

anmærkninger på både Tevion powerbank 

og enheder der skal oplades. 

 

Hvad er inkluderet i pakken? 

1.   Instructions manual 

2.  1 oplader med UK strømstik. 

3.  1 EU strømstik 
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4. 1 US strømstik 

5. 1 Udtrækkelig USB kabel 

6.  1 billader 

7.  1 iPhone/iPod connector 

8.  1 Nokia mini connector 

9.  1 Micro USB connector (kompatibel  

  med Blackberry og HTC) 

10.  1 LG connector 

11.   Mini USB connector 

12.  1 Sony Ericsson connector 

 

 
I pakken er der inkluderet et multi oplader 

kabel. Du kan oplade 2 enheder på samme 

tid. Du kan bruge USB kablet til den enhed 

som du vil oplade. 
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Advarsler 

 Læs og forstå alle advarsler på pakken 
og i denne manual. 

 Strømforbruget på den tilsluttede enhed 
må ikke overstige 5,0V,1000mA, da den 
ikke vil kunne lade den korrekt. 

 Hold USB Powerbank og især kabler og 
stik væk fra børn. 

 Udsæt ikke denne Tevion Powerbank for 
vand, regn eller et meget fugtigt miljø. 

 Anbring ikke brandfarlige, eksplosive eller 
farlige genstande i nærheden af USB 
powerbank. 

 Forsøg ikke at adskille eller reparere 
denne USB powerbank selv, da du kan 
komme til skade eller ødelægge 
powerbanken. 

 Du må ikke knuse eller punktere det 
interne batteri. 

 Brug ikke USB powerbanken hvis den er 
beskadiget eller ødelagt. 

 Undgå at kaste eller ryste denne 
powerbank. 

 Strømstrikket skal sættes helt ind i 
stikkontakten inden opladning. 

 Dette polymer LI-batteri er genopladeligt 
og kan genanvendes. 

 Hold powerbanken væk fra ætsende 
materialer eller kemikalier. 
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Delenes navne 

1. Huset 

2. DC OUT USB port 

3. Indikation for 

     batteri tilbage 

4. Reset knappen 

5. knap til visning af 

resterende batteritid 

kapacitet og til genstart, 

når den ikke kan oplade 

de tilsluttede enheder 

automatisk. 

6. LED lys 

7. strømstik 

 

 

 

 

 

 

Pleje og Vedligeholdelse 

 Brug kun powerbanken i et tørt miljø og 

med den rette temperatur. 
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 For at undgå risiko for elektrisk stød, så 

skal du koble USB powerbaknen fra 

stikkontakten og afbryd enheder før 

rengøring eller når den ikke er i brug. 

 Sørg for tilstrækkelig mængde ledig 

plads omkring USB powerbanken for 

tilstrækkelig ventilation. 

 Rens kun powerbanken med en tør og 

blød klud. 

 Hold opladning med et bestemt interval 

(2 gange om ugen), selvom du ikke 

bruger den i lang tid, for at forlænge 

batteriets levetid. 

 Udsæt ikke opladeren for direkte sollys i 

længere tid. 

Betjening 

A: LED indicator 

a) Når den er på AC-input og output USB 1-

4 pin (USB1, USB2) ikke er i brug eller den 

tilsluttede enhed er fuldt opladt: 

•  Blinker LED lyset; 

•  De 4 LED barer vil blive tændt gradvist 

fra laveste til højeste bar. Alle 4 barer er 

på når den er fuldt opladt; 

•  30 sekunder senere, så vil LED lyset og de 

4 LED barer slukke automatisk, og den 

går i standby tilstand. 
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b) Når den er på AC input og  oplader en 

anden enhed: 

•  Når output USB 1-4pin (USB1 eller USB2) er 

på 1000mA tændes LED lyset; 

 De 4 LED barer vil blive tændt gradvist 

fra laveste til højeste bar. Alle 4 barer er 

tændt når den er fuldt opladt; 
 
c) Når den ikke er i AC input, og output 

(USB1, USB2) ikke er i brug, eller tilsluttet 

enhed er fuldt opladt vil LED lyset og de 4 

LED barer slukke, og den vil gå i standby 

tilstand. 

 

d) Når den ikke er i AC input og oplader en 

anden enhed: 

•  Udgangen USB 1-4pin(USB1 eller USB2) er 

1000mA. 

•  Led lyset er tændt, og de 4 LED barer er 

slukket. 

•  Hvis batterikapaciteten er lav, så lukker 

output fra USB 1-4pin (USB1, USB2). 

 

B: Opladning af enheder - Forberedelse 

Bemærk venligst at det tager ca. 9 timer at 

oplade Tevion powerbanken når den er helt 

tør for strøm! 

1)  Kontroller den maksimale 

indgangsspænding (V DC) på den 

enhed du ønsker at tilslutte. Se 
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brugervejledning der fulgte med 

enheden for yderligere oplysninger. 

2)  Sørg for at enheden ikke forbuger mere 

strøm (mA) end 1000mA. 

3)  Kontrollere hvilket stik din enhed kræver. 

Se forenelighedsarket for at finde det 

rigtige stik til din enhed. 

4) Powerbanken kan oplade op til 2 

enheder på samme tid, hver USB er 

500mA, men begge oplades samtidig.  

C: Opladning af 5V enheder 

Du kan oplade 5V enheder på 2 måder: 

• Oplad direkte fra det interne batteri(når 

der er nok batteri til din enhed). 

•  Sæt strømstikket ind i stikkontakten for at 

oplade det interne batteri og din enhed 

på samme tid (Når der ikke er strøm nok i 

powerbanken til at oplade din enhed). 

 Indsæt USB kablet ind i USB porten. 

1) Tilslut connector stikket til USB kablet. 

2) Sæt connectoren ind i 

strømforsyningsstikket på enheden.  

3) Afbryd enheden fra USB powerbanken, 

når enheden er fuldt opladt. 
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Bemærkning: 

1.  Sæt venligst enheden i stikkontaken før 

du tilslutter USB udgangen til enhver 

Apple enhed. 

2.  Du skal først afbryde Apple enheder før 

du trækker powerbanken ud af 

stikkontakten. 

 

Fejlfinding 

 

Problem: Spændingen på enheden svarer 

ikke til den på Tevion USB Powerbank.  

Løsning: Der henvises til den 

brugervejledning der fulgte med enheden 

du vil oplade. 

 

Problem: Min iPhone har et 1400mAh 

batteri, men denne manual siger at ingen 

enheder på mere end 1000mA burde blive 

opladet. 

Løsning: Bemærk der er forskel på mA og 

mAh. Et iPhone batteri er typisk 1000mA, 

men kapaciteten kan indeholde 1400mAh, 

så opladeren understøtter enheder på op til 

1000mA. Den faktiske kapacitet af 

Powerbanken er 2600mAh, så den kan 

faktisk oplade en iPhone næsten 2 

gange(når Powerbanken er fuldt opladt). 
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Problem: Enheden oplader ikke når den er 

tilsluttet powerbanken. 

Løsning: Tjek at USB kablet er indsat korrekt i 

både enheden og powerbanken. 

 

Problem: Beskadiget USB kabler eller 

stik(connectors). 

Løsning: Erstat usb kablet og/eller stikket 

(connector). 

 

Problem: Forket stik(connector) er brugt. 

Løsning: Kontroller stikkets tip og udskift hvis 

nødvendigt. 

 

Problem: Medfølgende USB kabel eller 

stik(connector) kunne ikke oplade enheden 

når den var tilsluttet powerbanken. 

Løsning: Erstat det medfølgende USB kabel 

/connector.  


