Algemeen

Technische specificaties

Houdbaarheid
Opladen met:
Standaard USB

Laadtijden ca
4 uur (afhankelijk van USB-capaciteiten

Nomad 7 USB

3-6 uur

Nomad 3.5 USB

6-12 uur

SWITCH8

Indicator lampen

elke 3-4 maanden opladen

Gewicht

0.2 lbs (0.09 kg)

Afmetingen

1x1x5 inch (2.5x2.5x12.7 cm)

Garantie

P O R TA B L E O P L A D E R

USB UITGANG

12 maanden

Getest en gecertificeerd

FCC, CE

Gebruikstemperatuur

32-104F (0-40C)

• Activeer uw product
• Bekijk demo video
• Download gebruikshandleiding

Ingangen
USB poort (stijl is afhankelijk van de gebruikte dop) 5V,
0-1A (5W max)

USB INGANG

Uitgangen
USB poort (stijl is afhankelijk van de gebruikte dop) 5V,
0-1A (5W max) gereguleerd

Intern
Soort batterij
Batterij capaciteit

Lithium-Ion (NMC)

Ken Uw Materiaal

8Wh (1x3.6V, 2.2Ah cel)

Batterij voltage bereik

3.0-4.2V

Levensduur

honderden cycli

Veel gestelde vragen

VOEDING

V: Hoe kan ik het inschakelen?
A: Er is geen aan/uit schakelaar. Het
apparaat wordt automatisch ingeschakeld
als een poort wordt gebruikt.

Aansluiten op een USB apparaat

AANVULLEN

OPLADEN

Om voorbereid te zijn,
apparatuur altijd aangesloten laten
op USB of zonnepaneel.

Van USB of zonnepanelen.
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V: Hoe weet ik dat er volledig is opgeladen?
A: Tijdens het opladen zullen alle
LED-lampen aangaan om een volledig
laadniveau aan te geven. Als dit niet het
geval is, druk dan op de
laadindicator-knop om het laadniveau te
tonen.
V: Is het waterproof?
A: Nee, hoewel de SWITCH duurzaam is,
gaan elektriciteit en water niet goed
samen. Zorg ervoor dat de poorten
droog zijn alvorens het apparaat te
gebruiken.

Contact:
Gratis: 888-794-6250
675 West. 14600 South
Bluffdale, UT 84065
www.GOALZERO.com
Met trots ondersteunen wij Tifie Humanitarian
www.tifie.org

V: Welke soort batterijtechnologie heeft
het?
A: Lithium-ion NMC. Het heeft de volgende
voordelen: slaat meer energie op;
kleinere en lichtere watt voor watt; en
het blijft opgeladen zelfs na maanden
van opslag.
V: Kan ik de oplader meenemen in een
vliegtuig?
A: Ja, de SWITCH kan overal meegenomen
worden en is ideaal om uw apparatuur
op te laden tijdens lange vluchten.
V: Hoe kan ik verschillende hulpstukken en
uiteinden krijgen voor mijn SWITCH?
A: Bezoek uw lokale retailer die GOAL
ZERO-producten aanbiedt of bezoek
www.goalzero.com voor een compleet
aanbod van uiteinden en andere
accessoires.

Gebruikshandleiding

