
WAVE Power Pocket
10000mAh varavirta



USB 1: 1A teho
Normaali latausnopeus matkapuhelimille 

ja muille mobiililaitteille

USB 2: 2,4A teho
Nopeampi lataus matkapuhelimille ja 

tableteille

Virtapainike

Varavirran lataaminen ja akun varaustason LED -valot
Lataa varavirtalähde täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataa varavirta käyttämällä MicroUSB -liittimellä 
varustettua verkkolaturia tai USB -verkkolaturia ja MicroUSB -kaapelia. Säästät aikaa käyttämällä verkkolaturia 
jonka teho (output) on 2A tai suurempi. WAVE varavirtalähdettä voidaan ladata 5V/2,1A teholla joka on 50% 
nopeampaa kuin tavallisesti.

Akun varaustaso ilmaistaan neljällä LED -valolla vasemmalta oikealle 25% kasvavissa pykälissä. Yhden valon 
palaessa varaus on 0-25%, kahden 25-50%, kolmen 50-75% ja neljän 75-100%. Ladattaessa vilkkuva LED -valo 
ilmaisee silloisen varaustason. Akun tullessa täyteen kaikki valot palat sinisinä. Paina virtapainiketta kerran ly-
hyesti tarkistaaksesi akun varaustason. Valot sammuvat itsestään 30 sekunnin kuluttua. Mikäli laite on pitkään 
käyttämättä, lataa varavirta vähintään kolmen kuukauden välein.
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Varavirtalähteen käyttäminen
Lataus alkaa automaattisesti, kun puhelin tai tabletti yhdistetään latauskaapelilla varavirtaan. Jos laitteen la-
taaminen ei ala automaattisesti, paina virtapainiketta kerran. Laite sammuu automaattisesti kun ladattava laite 
tulee täyteen tai 30 sekunnin päästä virranjaon loppumisesta. Voit ladata kahta laitetta samanaikaisesti, tällöin 
varavirtalähde jakaa max. lataustehon molempien laitteiden kesken.



Huomioitavaa:
• Varavirta lämpiää hieman käytettäessä, se on täysin normaalia.
• Akun varaaminen ja purkaminen heikentää akun tehoa ajan saatossa. Se on täysin normaalia kaikille 

ladattaville akuille.
• Irrota verkkolaturi aina verkkovirrasta, kun ladattava laite on latautunut täyteen säästääksesi sähköä.
• Pidä laite kuivana. Älä käytä mitään kemikaalia laitteen puhdistamiseen.
• Älä pidä laitetta lasten ulottuvilla.
• Älä kolhi, äläkä altista laitetta kosteudelle.
• Älä pura laitetta.

Tekniset tiedot:
• Nimellisjännite 3,7V
• Kapasiteetti: 10000mAh, 37Wh (wattituntia)
• Kennon tyyppi: Lithiumpolymeeri
• Latausliitin: MicroUSB
• Input: 5V/2,4A max.
• Output: 5V/2,4A max.

Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen:
(Sähkö- & elektroniikkalaiteromu)

 Oheinen merkintä tuotteessa tai sen käyttöohjeessa osoittaa,
 että tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän
 päätyttyä.  

Tutustu paikalliseen sähkö -ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen. Elektroniikkajätettä 
otetaan maksutta vastaan sinua lähimpänä olevassa kierrätyskeskuksessa. Tuotteen 
asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti 
koituvia haittavaikutuksia ja edistää materiaalien uudelleenkäyttöä. 



EU Declaration of Conformity
We, Bat.Power Oy hereby declare under our sole responsibility that product:

Power Bank
WAVE-POWER-POCKET-10K

is in accordance with following Directives:

(LVD) 2014/35/EU
(EMC) 2014/30/EU

(RoHS 2.0) 2011/65/EU

Following standards were applied:

Signed for and on behalf of
Bat.Power Oy

Ylöjärvi 10.12.2018

Tommi Järvinen Managing Director

LVD: EN60950-1:2006 +A11:2009
 A1:2010 + A12:2011 +A2:2013

EMC: EN 550302: 2015
 EN 55024: 2010 + A1:2015
 EN 61000-3-2: 2014
 EN 61000-3-3: 2013

RoHS: EN 62321 Ed1.0:2013


