
Használati útmutató 
Xlayer Powerbank Plus Solar 215775 

 

 

 

 

 



Köszönjük, hogy a XLayer Powerbank Plus Solar 20.000 mAh 
mellett döntött. Ez a powerbank majdnem minden elektronikus 
készülék, pl. iPhone, iPad vagy más okostelefon töltésére 
használható. 

 

A szállítás tartalma 
1 db powerbank, 1 db USB kábel mikro USB kábelen, 1 db 
karabiner kampó, 1 db használati útmutató 

 
"A" LED LED zseblámpa 

 
 

Napelemes panel 

 
Szilikon borító 

1   
, 

Be/ki kapcsoló. 

Szilikon borító 2 

 

 
 

LED kijelzők töltöttségi állapota 
"A" LED világít: a napelemes panel aktív. 
1 LED világít: az akku 10-40%-ban tartósan világít 
2 LED világít:az akku 40-65%-ban tartósan világít 
3 LED világít:az akku 65-85%-ban tartósan világít 
4 LED világít: az akku 85-100%-ban tartósan világít 



A termék jellemzői 
Nagyon hatékony napelem:  5Vf.250 mAh 
Elem típus: lítium polimer 
Kapacitás: 74 Wh (3,7 Vf.20.000 mAh) 
LED teljesítmény: 
világítási időtartam: 
mikro USB Input: 
USB Output l: USB 
Output 2: Feltöltési 
időtartam: 
Teljesítmén
y kijelző  
 

Méret:  
Súly: 

0,5 W 
140 óra 5V/1,0A 

5V/.2.1A 

5V/.2.1A 

25 óra (laptop), 11 óra (hálózati 
dugasz), 9-11 nap (napelem 
panelállandó napbesugárzásnál) 
4 LED jelző mutatja az aktuális 
töltöttségi állapotot  
192x 100 x 25 mm 
 

540g 



Így töltse fel a napelemes 
powerbankját: 
Ajánljuk, hogy a power bankot minden használat előtt teljesen 
töltse fel. A Solar Powerbankot a következőképpen töltheti fel: 
vagy a napelemes panelen keresztül napenergia felvételével, 
vagy úgy, hogy a mellékelt USB összekötő kábellel a laptopja 
egy szabad USB portjával, vagy egy általánosan használt, 
USB kimenettel rendelkező hálózati adapterrel összeköti és a 
dugaszoló aljzaton keresztül tölti.  

 

 
 

1. Töltés USB töltőkészülékkel 
Kösse össze a powerbankját a mikro-USB kábel (szállításban 
bennefoglaltatik) USB-jén keresztül a megfelelő hálózati 
adapterrel.  
2. Töltés a PC/notebook egy szabad USB portjáról.  
Kösse össze a powerbankját a mikro-USB kábel (szállításban 
bennefoglaltatik) USB-jével egy szabad USB porttal a 
notebookján.  Az aktuális kapacitás-LED világítani fog, és az 
utolsó LED villogni fog. 
3. A powerbank töltése a napelemes panellel 
Tegye a powerbankot egyszerűen a napfényre. A powerbank 
önállóan feltölti magát. A napelemes LED zölden fog világítani.  

 



A zseblámpa használata 
Tartsa a Power gombot 3 másodpercig nyomva, hogy a 
hátoldalon lévő  

zseblámpát aktiválja.   

Kompatibilitás 
A powerbank kompatibilis minden okostelefonnal, tablettel 
és más USB által táplált készülékkel, melyek 5V 
töltőbemenettel rendelkeznek. 

A készülékeinek a powerbankkal való feltöltéséhez  dugja itt a 
töltőkábelt az USB kimenetbe.  A vele szállított kábelt minden 
mobil készülékkel lehet alkalmazni, amely egy Micro<>-USB - 
bemenettel rendelkezik.  

 

 
 

Biztonsági tudnivalók 
• Az első használat előtt a powerbankot egyszer teljesen fel 

kell tölteni.  
• A készüléket töltéshez kizárólag a vele szállított kábellel 

használja.  
• Nem rendszeres használat esetén az akku 

 

 

Más készülékekhez 

használja a saját 

töltőkábelüket. 



tartósságának biztosítására  töltse fel a készüléket 
három hónaponként egyszer.  

• A töltési folyamatot ne végezze felügyelet nélkül.  
Rövidzárlatnál vagy mechanikai károsodásnál 
fennáll a túlmelegedés és a gyulladás veszélye.   

• A terméket soha ne merítse vízbe vagy más 
folyadékba.  

• Bánjon a készülékkel nagy gondossággal. Ütések, 
rázkódások,  
vagy leesés még csekélyebb magasságból is károsíthatja a 
terméket. 

• Folyadék kilépése esetén semmiképpen ne használja 
tovább a készüléket. 

• A termék átépítése vagy megváltoztatása 
jelentősen befolyásolhatja a termék biztonságát. 
Vigyázat! Sérülés veszély! 

• Soha ne nyissa fel a készüléket saját 
kezdeményezésre.  Soha ne végezzen rajta önállóan 
javításokat! 

• Tartsa a készüléket gyerekektől kellő távolságban.  
• Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva.  

 

 
 



 


