EN
BRAINZ SUCKER POWERBANK
INSTRUCTION MANUAL
PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY AND
RETAIN FOR FUTURE USE
What you need
- USB Cable (included)
- USB Adaptor or Power Supply (not included)
- Mobile phone (optional, which is QI Compatible) (not included)

How to charge
Connect the supplied cable to the powerbank and connect the USB side to a power source. The power bank will
now charge. You can see how full the powerbank is at the moment by the flashing LED-lights. The powerbank is
full when the lights stop flashing.
How to set it up
Fully charge the powerbank before the first use. You turn the powerbank on by pressing the button on the top
righthand side. When you turn on the powerbank, the lights on the front will turn on. The lights indicate the current
power level.
Charging
You can now charge your mobile phone in two ways:
1)
2)

Place the back of the powerbank on the back of your phone or tablet using the twelve suction cups. Note:
This only works if your mobile phone or tablet is QI compatible.
You charge your phone or tablet by connecting the supplied cable to your device and the powerbank. This
cable does not fit in certain phones, in that case please use your own cable.

Switching off
The powerbank will turn off automatically when all cables are disconnected.
Please note
Even though your mobile phone or tablet is QI Compatible, this powerbank will not always charge wirelessly. The
charging point for QI Compatible phones or tablets differs per device. Please look for the charging area on the back
of your own device.

This manual applies to article number 38536 + 38537.
For more information about this product, please visit www.brainz-electronics.nl

NL
BRAINZ SUCKER POWERBANK
GEBRUIKSAANWIJZING
GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK
Dit heeft u nodig
•
USB Kabel (inbegrepen)
•
USB Adapter of voeding (niet inbegrepen)
•
Mobiele telefoon (optioneel, die QI Compatibel is) (niet inbegrepen)

Zo laadt u het op
Verbind de meegeleverde kabel aan de powerbank en verbind de USB-zijde aan een voedingsbron. De powerbank
laadt nu op. U kunt aan de knipperende led-lichten zien hoe vol de powerbank op het moment is. De powerbank is
vol als de lichten stoppen met knipperen.
Zo stelt u het in
Laad de powebank voor het eerste gebruik volledig op. U zet de powerbank aan door de knop aan de zijkant rechts
boven in te drukken. Als u de powerbank aanzet, gaan de lampjes op de voorkant branden. De lampjes geven aan
wat het huidige energie niveau is.
Opladen
U kunt uw mobiele telefoon nu op twee manieren opladen:
1)
2)

Plaats de achterkant van de powerbank aan de achterkant van uw telefoon of tablet door middel van de
twaalf zuignapppen. Let op: Dit werkt alleen als uw mobiele telefoon of tablet QI compatibel is.
U laadt uw telefoon of tablet op door de meegeleverde kabel op uw device en de powerbank aan te sluiten.
In sommige telefoons past deze kabel niet, gebruik dan uw eigen kabel.

Uitzetten
De powerbank zal vanzelf uitgaan wanneer er geen kabels meer zijn aangesloten.
Let op
Ook al is uw mobiele telefoon of tablet QI Compatibel, wil deze powerbank niet altijd gelijk draadloos opladen. Het
oplaadpunt van QI Compatibele telefoons of tablets verschilt per device. Zoek naar het oplaadpunt achter op uw
eigen device.

Deze handleiding is van toepassing op artikelnummer 38536 + 38537.
Meer informatie over dit product vindt u op www.brainz-electronics.nl

