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Medföljer 

 RAVPower® 26800mAh USB-C Power Delivery powerbank 

 2 x mikro-USB kablar 

 1 x USB-C kontakt 

 Typpåse för powerbanken 

 Användarmanual (engelska, tyska, franska, spanska, italienska, japanska) 
 
 
Egenskaper – RAVPower 26800mAh USB-C powerbank 

 3 USB-uttag varav 1 är USB-C. 

 USB-C laddar med Power Delivery (PD) upp till 30W  

 2 x USB uttag laddar med 5V upp till 2,4A (12W). 

 USB-C uttaget kan även användas för att ladda powerbanken med en USB-C 
Power Delivery (PD) laddare (medföljer ej).  

 Powerbanken kan an även laddas med andra mobilladdare genom mikro-USB 
kabel. En laddare som klarar 2A rekommenderas. 

 LED-lampor som visar återstående laddning i powerbanken 

 USB-C kabel ingår ej. Använd helst orginalkabel eller kabel av hög kvalitet 
och godkänd för minst 30W. 

 

 
 

1. USB-A uttag för laddning av telefoner, surfplattor mm som laddas med USB. 
2. USB-C uttag för laddning genom USB-C. Samma uttag används också för att 

ladda powerbanken genom USB-C 
3. Mikro-USB uttag för laddning av powerbanken genom USB (från t ex andra 

mobilladdare eller USB-uttag på datorer). 
4. På/Av knapp  
5. Indikatorlampor 
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Tekniska Specifikationer - RAVPower 26800mAh USB-C powerbank 

Kapacitet 26800mAh   (96,48Wh) 

Input (USB-C) 5V 3A  |  9V 2A  |  15V 2A |  20V 1,5A 

Input (mikro-USB) 5V 2A 

Strömstyrka ut (USB-C PD) 5V 3A  |  9V 2A  |  15V 2A |  20V 1,5A 

Strömstyrka ut (2 x USB-A) 5V 2,4A per uttag. Totalt max 3,4A 

Storlek 171 x 80 x 20mm 

Vikt 460g 

 
 
Användning – Laddning av RAVPower 26800mAh powerbank 
2 alternativ: 

1. Använd en USB-C laddare och en USB-C till USB-C kabel för att ladda 
genom powerbankens USB-C uttag. 

2. Anslut powerbanken till en annan USB-laddare eller USB-uttag på en dator 
med en USB-A till mikro-USB kabel (medföljer). Mikro-USB ändan på kabeln 
ansluts till powerbankens mikro-USB uttag. 

 
Tid att ladda powerbanken. 

 Med en USB-C Power Delivery laddare: ca 4-5 timmar 

 Med annan laddare som klarar 2A genom mikro-USB: 13-14 timmar 

 Med annan laddare som klarar 1A genom mikro-USB: 26-28 timmar 
 
 

Användning – laddning av nya Macbook 12” och andra enheter med USB-C 
genom USB-C 

1. Anslut en USB-C till USB-C kabel till powerbankens USB-C uttag och 
datorns USB-C uttag. 

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

 
Användning – laddning av mobiltelefoner, surfplattor mm genom USB 

1. Anslut lämglig kabel (mikro-USB eller Lightning) till ett av powerbankens 2 
USB-A uttag och enhetens uttag. 

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

 
 

Användning – se hur mycket laddning återstår i powerbanken 
Tryck en gång på På/Av knappen. Varje tänd lampa representerar 25% av den totala 
kapaciteten. 
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Övrigt 

 Försök inte att samtidigt både ladda powerbanken och använda powerbanken 
för att ladda en ansluten dator, telefon eller platta. 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.  

 
Mer information om USB, laddning & batterier hittar du på www.mobilladdaren.se 
 
 
Airlectra AB är en RAVPower auktoriserad återförsäljare. 
kundservice@mobilladdaren.se 
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