
Specifikationer
Batteri:  2-celle - Lithium-ion batteri
Batterikapacitet:  5000mAh
Output:  Standard USB med 5V - 1A
Input:  Micro USB med 5V 1A
Dimension:  24x44x105mm
Vægt:  132g
Materiale:  Aluminium og plastik
Fuld opladnings tid:  4 timer
 Genopladeligt over 500 gange
Driftstemperatur:  -20°C ~50°C
Opbevaringstemperatur: -20°C~50°C
Temperatur niveau: ca. 42°C~49°C
Kortslutningsbeskyttelse:  JA
Overopladnings-beskyttelse:  JA
Overafladningsbeskyttelse:  JA
 CE, Rohs og GS Godkendt
Medfølger: 220V 2A USB lader + 3i1 USB kabel
Undgå belastning af miljøet:  Bortskaffes på genbrugsstation  

eller i godkendte batteribokse
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HÅNDVARMER
med indbygget Powerbank

#6507 - 18650-5000mAh - Sort eller camouflage farvet

The premium choice of Your 
Game Changing Technology 



Brugervejledning
Læs venligst denne vejledning før brug.

Vejledning - håndvarmer
Tænd for lav temperatur:
Hold knappen inde i 4-5 sekunder - indikatoren blinker langsomt rødt.
Starter med at varme på LAV (ca. 42°) temperatur.

Skift fra lav til høj temperatur (ca. 49°):
Tryk én gang på knappen
- indikatoren blinker hurtigt rødt.

Vejledende varighed pr. opladning:
Lav temperatur (ca. 42°C): Ca. 4 timer
Høj temperatur (ca. 49°C): Ca. 3 timer

Opladning af håndvarmer
•   Brug det medfølgende 220V EU-stik og medfølgende 3i1 USB kabel 

sammen.

•   Forbind 3i1 kablet med håndvarmerens micro-USB til USB porten på 
220V stikket.

•   Under opladning eller strømafgivelse kan håndvarmer-funktionen 
ikke bruges.

•   Når du tager din nye Håndvarmer/Powerbank i brug den første gang, 
er det vigtigt at oplade og aflade batteriet 100% de første 8-10 
gange – herved holder den længst muligt.

Strøm til varmesåler / Opladning
Når powerbanken forbindes til Nordic Heat varmesåler eller et
digitalt produkt begynder den automatisk at afgive strøm eller
at oplade den forbundne enhed - mobil eller lignende.
Det røde og blå LED lys vil lyse konstant.
(skal forbindes inden for 5 sek.)

Tryk let på knappen 2 gange for at slukke.
Tryk let på knappen 1 gang for at tænde igen.

Kontrol af strøm-niveau
Når enheden er slukket, tryk let på knappen én gang
– tre blå indikatorer viser strømtilstanden.
Det røde LED lys blinker ca. 30 min før strømmen er opbrugt.

Vær opmærksom på
•   Produkterne må ikke udsættes for høje temperaturer, ild,  

vand eller væske.

•   Bør opbevares tørt og køligt.

•   Udsæt ikke USB port og stik for kortslutning, da dette kan  
ødelægge produktet.

•   Oplades 100% inden henlægning for sommeren
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