Användarguide

Anker 2nd Gen Astro
6400mAh bärbar laddare
med

Medföljer
• Anker® 2nd Gen Astro bärbar laddare
• USB sladd
• Användarmanual (engelska, tyska, japanska, kinesiska, franska, italienska,
spanska)

Egenskaper
• PowerIQ TM teknologi: Maximerad kompatabilitet med anslutna enheter
• Indikator: Visar hur mycket är kvar i batteriet. Visar också om ansluten enhet
laddas.
• Skakfunktion: Skaka för att starta laddning.
• Enkel: Laddas med micro-USB kabel (medföljer) från USB-laddare eller USB
uttag på dator.
• Kompakt: Lätt att ta med.
Tekniska Specifikationer
Kapacitet
Input
Total strömstyrka ut (max)
Storlek
Vikt

6400mAh
5V / 1.2A (max)
5V / 2A (min. 50mAh)
93 x 46 x 25mm
135g

Delar
1. Micro-USB ingång för laddning av Astro
laddaren.
2. Uttag, USB typ A
3. Indikator

Användning – Laddning av Astro laddaren
1. Koppla USB sladd till micro-USB ingången på Astro laddaren
2. Koppla andra ändan till en USB-laddare eller USB uttag på dator (a respektive
b i bilden nedan).

Indikatorn på Astro laddaren tänds. Indikatorn visar hur mycket som har
laddats med hela ljus och hur mycket är kvar att ladda med blinkande ljus.
När Astro laddaren är fullt laddad släcks indikatorn.

Laddningstiden beror hur mycket ström laddaren/datorn kan leverera:
Typ av uttag
5V / 1A
5V / 0.5A

Laddningstid
5-6 timmar
12-13 timmar

Användning – laddning av telefoner, plattor osv med Astro laddaren
1. Koppla en USB-sladd mellan
apparaten som skall laddas och
uttaget på Astro laddaren.
2. Starta laddningen genom att lätt
skaka Astro laddaren. Indikatorn
tänds och visar hur mycket ström
Astro laddaren har. Indikatorn släcks
när laddningen är slutförd.

Användning – se hur mycket är kvar i Astro laddaren
1. Snabbt skaka laddaren. Indikatorn
visar då hur mycket är kvar.

Övrigt
• Laddaren kan inte samtidigt både ladda sig själv och ladda en ansluten
telefon eller platta.
• En lätt skakning startar Astro laddarens indikator men detta drar väldigt lite
ström så det är OK att ha laddaren i en väska eller i bilen även om detta
medför att laddaren oavsiktligt startar.
• Undvik att utsätta Astro laddaren för extrem kyla eller hetta. Detta kan
försämra dess förmåga att laddas.
• Undvik fukt, lågor, vätskor och frätande kemikalier.
• Undvik att tappa laddaren och andra hårda stötar.
• Ladda batteriet åtminstone en gång per 4 månader. Detta hjälper att förlänga
laddarens livslängd och förmåga att laddas.
Mer information om USB, laddning & batterier hittar du på www.mobilladdaren.se

Airlectra AB är en Anker auktoriserad återförsäljare.
kundservice@airlectra.se
kundservice@mobilladdaren.se

