WAKA WAKA power 5 handleiding
waka-waka.com

Oplaadbare Powerbank
Aansluitingen

Extern apparaat opladen
Micro-USB-port voor
opladen via het net

Poort enkel geschikt om de
WakaWaka Solar Panel in
te pluggen!!

Universele
oplaad poort

● ERROR LED aan: de WakaWaka
5 is te warm of de batterij is te ver
ontladen.
De batterij van de WakaWaka Power
5 heeft een capaciteit van 5.000 mAh.
Externe apparaten met een grotere
batterijcapaciteit kunnen niet volledig
worden opgeladen.

Geoptimaliseerd Toegewezen poort
vo port for Apple voor het aansluiten
products
van de WakaWaka
Pocket Light

Gebruik een WakaWakaWaka
microUSB of een WakaWaka Lightning
laadkabel om uw apparaat op te laden.

Het aansluiten van andere apparaten kan uw
WakaWaka Power 5 beschadigen!

Micro USB opladen LED - indicatoren & batterijstatus

0-25% geladen

25-50%geladen

50-75% geladen

Gebruik een micro-USB laadkabel om het WakaWaka Power
5 via het net op te laden. Gebruik voor het beste resultaat
een WakaWakaWaka microUSB-kabel en de 2.1A USBpoort van de WakaWaka World Charger. Als uw WakaWaka
langere tijd niet gebruikt is, kan het in slaapstand gaan. Laad

75-100% geladen

Volledig opgeladen

Knipperend: de temperatuur is te warm of te koud
om op te laden (mogelijk bij
0-50 graden Celsius)

de WakaWaka via het net op of zet hem in de zon om hem
wakker te maken en een powerboost te geven. De groene
batterijstatus-indicator lampjes gaan uit als de WakaWaka
Power 5 volledig is opgeladen.

Opladen met gebruik van de WakaWaka Solar Panel - LED indicatoren
De rode Solar-indicator lampjes geven
de oplaadsnelheid aan wanneer
gebruik wordt gemaakt van de
WakaWaka Solar Panel.

Traag opladen

Normaal opladen

Snel opladen

Volledig opgeladen

Bijzondere eigenschappen

Gebruik de WakaWaka Pocket
Light met uw WakaWaka Power 5

Gepatenteerde Intivation
SunBoost Chip

Beveiligde batterij
technologie

Batterijbescherming
voor maximale
levensduur

2 jaar garantie

Specificaties
5,000 mAh LiPo

Batterij

2.5 x

Gemiddelde smartphone oplaadcapaciteit

USB power in 2.1A | 3 x USB out 2.1A

Aansluitingen

200 gram

Gewicht

122 x 80 x 18 mm

Afmetingen

Geel

Kleur

Bijzondere eigenschappen
Volledig
opgeladen in 5
uur via het net of
4-8 uur in de zon.*

let op
100%
8 uur

100%
5 uur

Niet onder water dompelen

Houd weg van vuur

* Gebaseerd op optimale
zonomstandigheden.
De laadsnelheid kan
variëren..

Volg ons

Niet laten vallen

12.5 smartwatches 5 action cameras 2.5 smartphones
(+/- 400 mAh)

(+/- 1000 mAh)

(+/- 2000 mAh)

support & contact

0.85 tablets

(+/- 6000 mAh)
Maximale
omgevingstemperatuur: 80
C/175 F

Voor vragen, retourzendingen en/of ondersteuning kunt u onze FAQ pagina: waka-waka.com/faq
raadplegen of ons een e-mail sturen naar: support@waka-waka.com. | Problemen met je WakaWaka?
Lees de tips & trucs op: waka-waka.com/tricks

Garantie
1. Tijdelijke garantie: WakaWaka garandeert de eerste koper dat het product
vrij is van productie- en/of materiaalgebreken bij normaal gebruik gedurende
de garantietermijn zoals beschreven onder punt 2 hieronder.
Deze productgarantie vormt de gehele garantie van WakaWaka aan de eerste
koper. WakaWaka aanvaardt geen enkele aanvullende aansprakelijkheid in
verband met de verkoop van haar producten, al dan niet door derden.
2. Garantietermijn: De garantietermijn is twee jaar vanaf datum van aankoop
door de eerste koper. Om de startdatum van de garantietermijn te kunnen
bepalen, moet het aankoopbewijs of elk ander redelijk bewijs kunnen worden
getoond.

3. Reparatie: Wanneer het product niet naar behoren functioneert vanwege een
gebrek in productie of materiaal, binnen de garantietermijn, dan zal WakaWaka
deze kosteloos repareren. Wanneer reparatie niet mogelijk is, wordt het
product vervangen.
4. Uitzonderingen: Garantie geldt niet indien het product verkeerd of
onzorgvuldig gebruikt is, gemodificeerd is, beschadigd is door een ongeval, of
gebruikt is voor een ander doel dan waarvoor het product bedoeld is, zoals
beschreven in WakaWaka’s dan geldende productbeschrijvingen.

