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                      Warning

•Lithium battery inside!

•Do not try to open the product!

•Do not expose to heat, water, moisture,

  direct sunlight!

CAUTION！



www.facebook.com/denverelectronics
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Oversigt over strømbanken

B.Micro USB indgangsport

D.Micro USB-stik

1  Oplad DENVER PBA-2600 med en AC strømforsyning 
(AC strømforsyning medfølger ikke)

2  Oplad din DENVER PBA-2600 ved at forbinde den til USB-terminalen på en computer

3  Oplad digitale produkter ved hjælp af DENVER PBA-2600
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DENVER PBA-2600
Bærbar Strømbank

Understøtter opladning af de fleste telefoner, tabletter, MP3-, MP4- og 

andre digitale afspillere med DC 5V USB-stik.

Tak fordi du valgte at købe dette produkt fra Denver.
Læs brugsvejledningen omhyggeligt, inden du tager produktet i brug.
Følg vejledningen ved betjening af produktet.

Vejledning

Opladning af DENVER PBA-2600 (Fig.   / Fig.    )

1.      Brug det originale USB datakabel og forbind micro USB-stikket til micro USB-porten 

         på DENVER PBA-2600;

2.      Forbind USB-kablet til USB-porten på DC 5V USB-opladeren eller på din computer.

         Når LED-indikatoren blinker, betyder det, at DENVER PBA-2600 er under opladning;

Fjern kablet fra strømbanken, når opladningen er helt gennemført.

Opladning af en digital enhed med DENVER PBA-2600 (Fig.     )

1. Kontrollér, at ladespændingen på dit digitale produkt er kompatibel med udgangsspændingen på 

    DENVER PBA-2600, som er 5V jævnstrøm.

2. Benyt dit digitale produkts originale kabel og forbind den ene ende af kablet til det digitale produkt 

    og den anden ende til DENVER PBA-2600.

    Når batteri-indikatoren (udgangssignalet) lyser op, betyder det, at opladningen er startet. Når 

    indikatoren (udgangssignalet) slukker, betyder det, at det digitale produkt er fuldt opladet.

Specifikationer
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Navn DENVER PBA-2600 Model PBA-2600 

Lithium-ion batteri indeni 2600mAh/3.7V 

Indgangsspænding DC 5V 500mA MAKS. 

Udgangsspænding DC 5V 800mA MAKS.   

Ydre mål ca. L 96 x B 24 x H 22 mm   

Anvendelsesområde  Udendørs/ indendørs / i et køretøj  

Anvendelse, 

temperaturområde 

Opladning 0°C - 45°C; afladning -10°C - 60°C 

Opbevaring, 

temperaturområde 

-20°C - 60°C 

 



1.   Strømbanken skal oplades, inden du kan bruge den til opladning af andre enheder.

2.   Undlad at opbevare strømbanken på steder, hvor der er meget varmt eller meget fugtigt; undlad

      at placere den i direkte sollys (temperaturområde for anvendelse er: opladning 0oC - 45oC;

      afladning -10oC - 60oC; temperaturområde for opbevaring er: -20oC - 60oC).

3.   Lad ikke denne strømbank komme i kontakt med ild eller vand af hensyn til den mulige fare for

      brand eller eksplosion.

4.   Hold strømbanken uden for børns rækkevidde.

5.   Lad ikke strømbanken være tændt, når der ingen er til stede.

6.   Undlad selv at skille strømbanken ad eller samle den. Den indeholder ingen dele, du selv kan

      reparere eller servicere.

7.   Undlad at ryste eller banke på strømbanken og udsæt den ikke for stød.

8.   Undlad at anvende strømbanken, hvis der siver væske ud af den. Hvis du får batterivæske I

       øjnene, må du ikke gnide i det men skal omgående skylle øjnene i rindende vand. Søg om

       nødvendigt læge.

9.    Det er normalt, at strømbanken bliver varm under brug. Vær forsigtig, når du kobler

       strømbanken til eller fra.

10.  Brug originalkabler og -stik ved enhver anvendelse. 

       Brug af uoriginale produkter kan medføre økonomisk tab, alvorlig personskade eller død.

11.  Undlad at tildække eller afskærme strømbanken med papir eller andre genstande, der kan

       nedsætte ventilation og køling.

12.  Tjek spændingen, inden du benytter produktet, så du ikke forårsager utilsigtet skade på andre

       produkter ved at anvende strømbanken sammen med produkter, der ikke modsvarer dens

       spænding eller strømstyrke.

13.  Oplad og aflad strømbanken mindst én gang hver 3. måned, hvis den ikke skal bruges I længere

       tid. Dermed sikrer du dig, at strømbanken holder længere, da dens celler ikke ødelægges.

14.  Når strømbanken er afladet, skal du oplade den fuldt ud til senere brug, så den er klar til

       opladning af f.eks. digitale enheder.

15.  Tag stikket ud af stikkontakten, når strømbanken ikke er i brug. Derved undgår du person- og/

        eller tingskade.

OBS:

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, 
komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, 
hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres 
korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede 
skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må 
bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der 
er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i 
overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og 
elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på 
genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra 
husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.
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Importeret af:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
8250 Egaa
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

FORSIGTIG!

                         Advarsel

•Indeholder Lithium-batteri!

•Forsøg ikke at åbne produktet!

•Må ikke udsættes for stærk varme, 

  vand, fugt eller direkte sollys!
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Naam DENVER PBA-2600 Model PBA-2600 

IntegrierterLithium Ionen 

Akku 

2600mAh/3.7v 

Ingang DC5V 500mA MAX. 

Uitgang DC5V 800mA MAX.  

Afmeting ~L96x W24 X H22mm  

Gebruiksomstandighede

n 

Buitenshuis/binnenshuis/binnenin een voertuig 

Omgevingstemperatuur 

voor gebruik 

Opladen 0°C~45°C; ontladen -10°C~60°C 

Opslagtemperatuur -20°C~60°C 
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OPGELET!

           Waarschuwing

•Interne lithiumbatterij!

•Probeer het product niet te openen!

•Niet blootstellen aan hitte, water, vocht,

  direct zonlicht!
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Nimi DENVER PBA-2600 Malli PBA-2600 

kapasiteetti 2600 mAh/3.7v 

Syöttöteho DC5V 500mA MAKS. 

Teho DC5V 800mA MAKS.  

Koko ~L96x W24 X H22mm  

Käyttöympäristö Ulkona/sisällä/ajoneuvossa 

Käyttöympäristön 

lämpötila 

Lataaminen 0~45 °C; purkaminen -10~60 °C 

Säilytysympäristö -20~60 °C 
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HUOMIO!

                 Varoitus

•Sisällä on litiumakku!

•Älä yritä avata tuotetta!

•Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle,

 suoralle auringonpaisteelle!
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Nom DENVER PBA-2600 Modèle PBA-2600 

Batterie lithium-ion à l’

intérieur 

2600mAh/3.7v 

Ent rée DC5V 500mA MAX. 

Sortie DC5V 800mA MAX.  

Taille ~L96x W24 X H22mm  

Environnement d’utilisation Externe/Interne/Dans un véhicule 

Température ambiante

d’utilisation 

Chargement 0 °C à 45 °C ; déchargement -10 °C à 60 °C 

Environnement de stockage -20 °C~60 °C 
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ATTENTION!

               Avertissement

•Pile au lithium à l'intérieur !

•N'essayez pas d'ouvrir l'appareil !

•N'exposez pas la tablette à la chaleur, 

 à l'eau, à l'humidité et aux rayons directs

  du soleil !
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Name DENVER PBA-2600 Modell PBA-2600 

IntegrierterLithium Ionen 

Akku 

2600mAh/3.7v 

Eingabe DC5V 500mA MAX. 

Ausgangsspannung DC5V 800mA MAX.  

Größe ~L96x W24 X H22mm  

Betriebsumgebung Im Freien/ In Innenräumen/ In Fahrzeugen 

Umgebungstemperatur 

während des Betriebs 

Aufladen 0 °C – 45 °C; Entladen -10 °C – 60 °C 

Lagerbedingungen -20 °C~60 °C 
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VORSICHT!

             Warnung

•Lithiumbatterie im Inneren!

•Produkt nicht öffnen!

•Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit 

 und direkter 

 Sonneneinstrahlung schützen
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Nome DENVER PBA-2600 Modello PBA-2600 

Batteria agli ioni di litio 

all’interno 

2600mAh/3.7v 

Alimentazione DC5V 500mA MAX. 

Uscita DC5V 800mA MAX.  

Dimensione ~L96x W24 X H22mm  

Condizioni ambientali

d’uso 

Esterni/interni/dentro un veicolo 

Temperatura 

dell’ambiente d’uso 

Ricaricare 0°C~45°C; scaricare -10°C~60°C 

Condizioni ambientali

per il mantenimento 

-20°C~60°C 
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ATTENZIONE!

               Avvertimento

•Contiene una batteria al litio!

•Non cercare di aprire il prodotto!

•Non esporre a fonti di calore, acqua, 

 umidità o luce solare diretta!
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Nazwa DENVER PBA-2600 Model PBA-2600 

 2600mAh/3.7v 

Wejście DC5V 500mA MAX. 

Wyjście DC5V 800mA MAX.  

Wymiary ~L96x W24 X H22mm  

Warunki użytkowania Na zewnątrz/wewnątrz/w pojeździe 

Temperatura otoczenia 

użytkowania 

Ładowanie 0°C – 45°C; rozładowywanie -10°C – 60°C 

Warunki 

przechowywania 

-20°C – 60°C 
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UWAGA!

              Ostrzeżenie

•Bateria litowa w środku!

•Nie próbować otwierać produktu!

•Nie narażać na działanie wysokich 

 temperatur, wody, wilgoci I bezpośredniego

 nasłonecznienia!
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Nome DENVER PBA-2600 Modelo PBA-2600 

Bateria de lítio-íon para 

dentro 

2600mAh/3.7v 

Entrada DC5V 500mA MAX. 

Saída DC5V 800mA MAX.  

Tamanho ~L96x W24 X H22mm  

Ambiente de Utilização No exterior/interior/interior de um veículo 

Temperatura do

ambiente de utilização 

A carregar 0 °C~45 °C; a descarregar -10 °C~60 °C 

Ambiente de

armazenamento 

-20 °C~60 °C 
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CUIDADO!

              Aviso

•Contém bateria de lítio!

•Não tente abrir o produto!

•Não expor ao calor, umidade, água,

 luz solar direta!
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Nombre DENVER PBA-2600 Modelo PBA-2600 

Batería de iones de litio 

en el interior 

2600mAh/3.7v 

Entrada DC5V 500mA MAX. 

Salida DC5V 800mA MAX.  

Dimensión ~L96x W24 X H22mm  

Entorno de uso Exterior / Interior / Dentro de un vehículo 

Temperatura ambiente 

para su uso 

Carga 0 °C~45 °C; descarga -10 °C~60 °C 

Entorno de

almacenamiento 

-20 °C~60 °C 
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¡PRECAUCIÓN!

               Advertencia

•¡Batería de litio en su interior!

•¡No intente abrir el producto!

•¡No la exponga al calor, humedad,

  agua y la luz solar directa!
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Namn DENVER PBA-2600 Modell PBA-2600 

Lithium-ion batteri inne 2600mAh/3.7v 

Ineffekt DC5V 500mA MAX. 

Uteffekt DC5V 800mA MAX.  

Storlek ~L96x W24 X H22mm  

Användning utomhus Utomhus/inomhus/i ett fordon 

Omgivningstemperatur 

för användning 

Laddning 0°C~45°C; urladdning -10°C~60°C 

Lämplig miljö för

förvaring 

-20°C~60°C 
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VAR FÖRSIKTIG!

             Varning

•Lithiumbatteri invändigt!

•Försök inte öppna produkten!

•Utsätt inte enheten för hög temperatur,

  vatten, fukt och direkt solljus!
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