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Medföljer 
 RAVPower® 20100mAh PowerStation powerbank 
 Laddare till PowerStation 
 2 x mikro-USB kablar 
 Tygpåse för powerbanken 
 Användarmanual (engelska, tyska, franska, spanska, italienska, japanska) 

 
 
Egenskaper – RAVPower 20100mAh PowerStation powerbank 

 Kapacitet: 20100mAh (74.37Wh) 
 Uttag 

o 1 x Euro eluttag för stickkontakter. 220V AC strömuttag upp till 65W för 
elektriska apparater med två-polig stickkontakt 

o 1 x USB-C uttag för laddning av mobiltelefoner och liknande med USB-C 
o 1 x USB-A uttag för laddning av mobiltelefoner och liknande med USB-A 

 Ingång 
o 1 x 19V ingång för laddning av powerbanken med medföljande laddare. 

 Powerbanken laddas med medföljande laddare. 
 På/Av knapp för att starta 220V uttaget och för att kolla powerbankens 

laddningsnivå 
 LED-lampor som visar återstående laddning i powerbanken 

 
 
Delar 
 

 
 

1. På/Av knapp. 
2. LED-lampor 
3. Ingång för laddning av 

powerbanken 

4. 220V AC uttag 
5. USB-C uttag 
6. USB-A uttag 
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Tekniska Specifikationer - RAVPower 20100mAh PowerStation powerbank 
Modell RP-PB054 
Kapacitet 20100mAh   (72,36Wh) 
Euro eluttag 220V AC, 65W max, modifierad sinusvåg 
Strömstyrka ut (USB-C) 5V - 3A  
Strömstyrka ut ( x USB-A) 5V - 2,4A 
Ingång - Laddning av powerbanken 19V – 1,6A 
Storlek 145 x 65 x 65mm 
Vikt 586g 
 
 
Användning – Euro eluttag 

1. Starta eluttaget genom att hålla ned På/Av knappen i 3 sekunder. 
2. Koppla in kontakten som skall laddas. 

 
Om ingen ström dras från uttaget i 1 minut stängs uttaget av. Håll ned På/Av 
knappen i 3 sekunder för att starta igen. 
 
Om den tillkopplade apparaten drar mer än 65W kommer eluttaget att stänga av 
automatiskt. Koppla ur apparaten. Eluttaget kan sedan startas igen nom att hålla ned 
På/Av knappen i 3 sekunder. 
 
 
Användning – laddning av mobiltelefoner, surfplattor mm genom USB 

1. Anslut lämplig kabel (USB-C eller USB-A) till motsvarande uttag på 
powerbanken, och kabelns andra ända till mobilen som skall laddas. 

2. Laddning bör starta automatiskt. Om laddning inte påbörjas tryck en gång på 
powerbankens På/AV knapp. 

 
 
Användning – se hur mycket laddning återstår i powerbanken 
Tryck en gång på På/Av knappen. Varje tänd lampa representerar 20% av den totala 
kapaciteten. 
 

Indikator Kapacitet 
 Alla fem lampor lyser 100% - 81% 
 Fyra lampor lyser 80% - 61% 
 Tre lampor lyser 60% - 41% 
 Två lampor lyser 40% - 21% 
 En lampa blinkar 20% - 1% 
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Användning – laddning av powerbanken 
Anslut medföljande laddare till powerbankens ingång, och sedan laddaren till 
vägguttag. Laddning påbörjas automatiskt. 
 
Under laddning visar indikatorlamporna hur mycket powerbanken är laddad. 
 

Indikator Kapacitet 
 Första lampan blinkar 0% - 20% 
 Två lampor blinkar 21% - 40% 
 Tre lampor blinkar 41% - 60% 
  Fyra lampor blinkar 61% - 80% 
 Alla fem lampor blinkar 81% - 99% 
 Alla fem lampor lyser 100% 

 
 
Övrigt 

 Försök inte att samtidigt både ladda powerbanken och använda powerbanken 
för att ladda anslutna apparater. Detta förkortar laddarens livslängd. 

 Undvik att utsätta powerbanken 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.  
 
 
Airlectra AB är en RAVPower auktoriserad återförsäljare. 
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