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Grixx Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met je aankoop!
Beste eigenaar van dit Grixx-product,
Bedankt voor je vertrouwen in Grixx en voor de aankoop van deze
10.000mAh powerbank. Met deze handige en krachtige powerbank,
of externe batterij, kun je je mobiele apparaat altijd en overal
opladen.
Als eigenaar van een Grixx-product heb je recht op onze garantie, die
geldt tot 2 jaar na je aankoop. Neem bij vragen of problemen contact
op via warranty@grixx.eu. We staan voor je klaar om je te helpen en
problemen op te lossen.
Veel plezier!
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Over deze instructies
Lees deze instructies zorgvuldig door en neem alle verwijzingen in deze gebruikershandleiding in acht
om een lange levensduur en betrouwbaar gebruik van het product te garanderen. Bewaar deze
instructies en geef ze door aan andere gebruikers van het product.

Beoogd gebruik
Deze powerbank is uitsluitend bedoeld voor het opladen van apparaten met een bedrijfsspanning
van 5V gelijkstroom (mobiele telefoons, mp3-speler, enz.). Elk ander gebruik wordt beschouwd als
onjuist gebruik en kan leiden tot schade en letsel.
Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik of voor medische of speciale toepassen,
waarbij het falen van het product kan leiden tot letsel, de dood of tot aanzienlijke materiële schade.
Alle claims als gevolg van schade door onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de
veiligheidsinstructies zijn uitgesloten.

Specificaties
Batterijtype

Lithium-Polymeer 10.000mAh

Oplaadtijd

ca. 5 uur

Oplaadindicator

ja – 4 lampjes

Ingangspoort
Uitgangspoort
Uitgangsvermogen
Totaal vermogen

Micro-USB & USB-C
2 x USB
5V / 2A
2,1A (max.)

Gebruik in vliegtuig

veilig

Overlaadbeveiliging
Bescherming tegen hoge temperaturen
Overstroombeveiliging
Kortsluitbeveiliging

ja
ja
ja
ja

Inhoud van de doos
•
•
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Powerbank
Micro-USB-kabel
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Werking
Functietoets (Aan/Uit)
Door kort op de toets te drukken, wordt de huidige batterijstatus weergegeven door middel van de
led-lampje. De powerbank is ingeschakeld. Als er geen apparaat is aangesloten, schakelt de
powerbank na ongeveer 5 seconden automatisch over op standby.

Led-statusweergave
De huidige batterijstatus van de powerbank wordt weergegeven via de led-lampjes tijdens het laden
en ontladen van de powerbank.

De powerbank opladen
•

Sluit de meegeleverde micro-USB-kabel aan op de micro-USB-poort (INPUT) van de powerbank
en sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op een standaard USB-poort van een
computer of USB-voeding.
• Het laadproces en de huidige batterijstatus wordt via de led-lampjes weergegeven. Zodra de
powerbank volledig is opgeladen, blijven de led-lampje permanent branden.
De benodigde oplaadtijd van de powerbank is afhankelijk van de gekozen laadbron en de output
daarvan (max. 5V / 2,1A). Je kunt ook je eigen USB-laadkabel met USB- of USB-C-aansluiting
gebruiken om je powerbank op te laden.
Opmerking: laad de powerbank een keer in de drie maanden op als onderhoud van de batterij.
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Apparaten opladen met de powerbank
•
•
•

•

•
•
•

De powerbank heeft twee USB-uitgangen (OUTPUT 1 / OUTPUT 2).
Je kunt met deze powerbank twee apparaten tegelijkertijd opladen,
bijvoorbeeld een tablet (OUTPUT 1) en een smartphone (OUTPUT 2).
Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-poort (OUTPUT 1 /
OUTPUT2) van de powerbank en sluit het andere uiteinde van USBkabel aan op de micro-USB-poort van het apparaat dat je wilt
opladen. Het opladen start automatisch.
Je kunt natuurlijk ook je eigen USB-laadkabel gebruiken om de
powerbank aan te sluiten op het apparaat. Let er echter wel op dat
apparaten alleen via de USB-poort van de powerbank (OUTPUT 1 /
OUTPUT 2) kunnen worden opgeladen.
Houd er rekening mee dat tijdens het laden met een powerbank ongeveer 30% van de totale
capaciteit wordt gebruikt voor alleen al het laadproces. Dit komt onder andere door
stroomverlies vanwege circuitwarmte en spanningsconversie.
Voor optimale prestaties moet de powerbank regelmatig worden gebruikt. Als dit niet het geval
is, moet je de powerbank om de 3 maanden volledig opladen.
Zorg ervoor dat het apparaat de warmte die tijdens het laadproces ontstaat kwijt kan (plaats de
powerbank tijdens gebruik bij voorkeur op een stevige en hittebestendige ondergrond).

Probleemoplossing
Probleem
Lange tijd aan het laden, maar indicators
laten geen volledige capaciteit zien

Powerbank laadt geen andere apparaten

Mogelijke oorzaak
Oplaadtijd is niet lang genoeg

Oplossing
Laad het 3-4 uur lang op

Uitgangsstroom adapter is te laag

Probeer een andere adapter

Geen capaciteit meer

Laad de powerbank op

Er is iets mis met de
kabel/oplader

Vervang de kabel/
oplader

Aansluiting is niet goed

Kies de juiste aansluiting

Apparaat wordt niet opgeladen

Kies een andere manier
om het apparaat op te laden

De powerbank heeft geen
capaciteit meer

De powerbank stopt plotseling met
opladen

Het apparaat is overladen
Kortsluiting ter
bescherming

6

Laad de powerbank opnieuw
op
om te activeren
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De powerbank reinigen
Reinig de powerbank met een zachte, droge doek, gebruik geen water of schoonmaakmiddel.

Veiligheidsinstructies
Gevaren voor kinderen en personen met een beperkt lichamelijke, zintuigelijk of verstandelijk
vermogen: kinderen onderschatten vaak de gevaren of herkennen die helemaal niet.
Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met een lichamelijke,
zintuigelijke of geestelijke beperking of met gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij zij begeleid
worden door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of tenzij zij van deze persoon
instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren
begrijpen.
Kinderen zouden zonder toezicht geen toegang tot het apparaat mogen hebben. Zorg ervoor dat
kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.

Algemeen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruik het apparaat niet onder zeer koude, warme, vochtige of stoffige omstandigheden.
Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht. Bescherm het product tegen open vuur.
Het product kan exploderen!
Bescherm het apparaat tegen stoten en vallen.
Het apparaat is gevoelig voor elektrostatische ontlading. Bescherm het apparaat daarom tegen
elke mogelijke elektrostatische ontlading.
Sluit de USB-uitgangen van het apparaat niet aan op de USB-poorten van computers of andere
apparaten, om storingen te voorkomen. De USB-uitgangen zijn uitsluitend bedoeld om op te
laden.
Haal het product niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren. Het product bevat geen
onderdelen die onderhoud nodig hebben en de garantie vervalt in dit geval.
Steek geen vreemde voorwerpen in de openingen van het product. Dit kan leiden tot kortsluiting
en uiteindelijk tot brand.
Bedien het apparaat niet met natte handen.
Gebruik geen water of chemische oplossingen voor het reinigen van het apparaat.
Gebruik hiervoor alleen een droge doek.
Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Hierdoor vervalt de garantie.
Het apparaat wordt tijdens gebruik warm. Dit is normaal. Bedek het apparaat niet als het in
gebruik is.
Gebruik het product niet als het zichtbaar is beschadigd of als het vochtig is geworden.

Gebruiksomstandigheden
Gebruik het apparaat bij een temperatuur van 0 tot 40 graden Celsius bij een maximale relatieve
luchtvochtigheid van 90% (voor korte tijd). Als je de powerbank voor langere tijd niet gebruikt,
bewaar deze dan tussen de -10 en 45 graden Celsius bij een maximale relatieve luchtvochtigheid van
90% (voor korte tijd) en laadt het apparaat elke drie maanden om optimale prestatie te garanderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De firmware en/of hardware kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Daarom is het mogelijk dat delen van deze handleiding, technische gegevens en afbeeldingen in deze
documentatie enigszins afwijken van het product dat je in handen hebt. Alle in deze handleiding
beschreven punten dienen slechts ter verduidelijking en hoeven niet noodzakelijkerwijs overeen te
komen met een bepaalde situatie. Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend.
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Informatie omtrent het milieu

Dit product bevat geen overbodig verpakkingsmateriaal. De twee verpakkingsmaterialen zijn
eenvoudig te scheiden: karton en plastic. De hele productverpakking bestaat uit materialen die
kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze door een gespecialiseerd bedrijf worden
gescheiden. Neem de lokale regelgeving voor het verwijderen van verpakkingsmateriaal en oude
apparatuur in acht.

Dit symbool op de verpakking betekent dat de producent een financiële bijdrage heeft geleverd aan
het recyclen van de verpakking.

Verwijdering van je oude product
Jouw product is ontworpen en geproduceerd met hoogwaardige materialen en componenten die
gerecycled en hergebruikt kunnen worden.
De batterij is recyclebaar. Verbrand de batterij niet. Dit kan een explosie veroorzaken.

Dit symbool op een product betekent dat het product onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU valt
en niet met het normale huishoudelijke afval kan worden weggegooid. We raden je ten zeerste aan
om het product naar een officieel inzamelpunt te brengen. Lees uzelf in over het lokale
inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten. Volg de lokale regels en gooi het
product nooit bij het huishoudelijk afval. Een correcte verwijdering van oude producten helpt
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.
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Compliance
In overeenstemming met CE

Dit symbool betekent dat het product voldoet aan de normen op gebied van gezondheid, veiligheid
en milieubescherming voor producten die binnen de Europese Economische Ruimte worden
verkocht. Dit product wordt vervaardigd conform de bepalingen met betrekking tot EMC
(Elektromagnetische Comptabiliteit) en de RoHS-richtlijnen (beperking van het gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen). Om de impact op het milieu te minimaliseren en meer verantwoordelijkheid te
nemen voor onze aarde, voldoet het product aan de beperkingen van SVHC (ZZS, zeer zorgwekkende
stoffen) en REACH (registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen) die door de Europese
Unie worden gereguleerd.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Grixx ondersteunt het belang van gelijke en goede werkomstandigheden voor iedereen binnen de
productieketen. Daarom is de fabrikant van dit product BSCI en/of SA8000 gecertificeerd. Dit
betekent dat dit product is ontworpen en geproduceerd door een bedrijf dat zich houdt aan de
vastgestelde ethische richtlijnen en zich inzet voor de bescherming van de gezondheid, veiligheid en
rechten van de werknemers en het milieu waarin zij actief zijn.
De fabrikant houdt zich aan regels die onder andere zijn gebaseerd op de 'gedragscode’ van de
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van de Verenigde Naties en de Verklaring van de Rechten van
de Mens. De belangrijkste principes die verbonden zijn met maatschappelijke verantwoordelijkheid
zijn onder andere:
• Niet discrimineren
• Geen gebruik maken van kinderarbeid
• Wettelijke minimumlonen
• Bescherming van het aantal werkuren
• Geen dwangarbeid
• Veilige werkomgeving
• Maatregelen tegen corruptie
Omdat Grixx-producten worden geproduceerd in overeenstemming met de principes voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij hoge eisen worden gesteld aan de leverancier,
dragen we bij aan een eerlijke, waardige en respectvolle behandeling van de mensen die bij het
productieproces betrokken zijn.
Ga voor meer informatie naar https://www.amfori.org/
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Over Grixx
Grixx biedt een compleet assortiment mobiele accessoires waarmee gebruikers het gebruik van hun
mobiele apparaat kunnen optimaliseren. Elk product heeft een zeer goede prijs/kwaliteitverhouding. Het product is ontwikkeld en geproduceerd met respect voor het milieu, de
mensen en de werkomstandigheden.
Het assortiment bestaat uit onder andere koptelefoons, powerbanks, (draadloze) opladers,
synchronisatie- en oplaadkabels!
Ga voor meer informatie en meer producten naar www.grixx.eu.

Grixx en het Grixx-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Leli Group Holding B.V.; Leli Group
Holding B.V. staat garant voor dit product.

10

