
POWER BANK 5 000 mAh
1 x varavirtalähde (powerbank) 5 000 mAh)  

FI s.1-2
ENG pp. 3-4

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CE-merkki ilmoittaa, että tuote täyttää kaikki 
soveltuvat EU-direktiiveihin pohjautuvat vaatimukset.

Käyttöohjeet
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja noudata tarkkaan 
kaikkia mainittuja ohjeita varmistaaksesi laitteen pitkän iän 
ja luotettavan käytön. 

Käyttötarkoitus
Tämä varavirtalähde eli Powerbank on tarkoitettu yksinomaan 
virtalähteeksi laitteisiin, joiden käyttöjännite on 5V DC (esim. matkapuhelimet, MP3-soittimet jne.) 
Kaikki muu käyttö luokitellaan käyttötarkoituksen vastaiseksi käytöksi. Käyttötarkoituksen vastainen käyttö voi johtaa 
vahinkoihin ja tapaturmiin. Tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, käyttöön lääkinnällisten laitteiden kanssa 
tai muuhun erikoiskäyttöön, jossa laitteen toimintahäiriö voi aiheuttaa vammoja,  kuoleman tai merkittäviä 
taloudellisia menetyksiä. Mitkä tahansa vaateet vahingoista, jotka johtuvat väärästä käytöstä tai turvallisuusasioiden 
huomioimattomuudesta, hylätään automaattisesti.

Käyttö
Laitteen osat
1 Päälle pois näppäin (ON/OFF)
2. 2 x USB-A ulostulo 1,0A
3 USB-C  ja Micro USB sisään
4 Varaustason LED-merkkivalot

Tekniset tiedot 
Akku 5 000 mAh
Ulostulo 2x USB-A 1,0 A
Sisään Micro USB and USB-C
Latausaika: 6-7h
Käyttö lämpötila 20º C -  +45º C
Koko 60x99x12mm. 118g
Pakkaus sisältää 
1x power bank
Takuu 1-vuosi

Toiminnot
1. Päälle pois näppäin (ON/OFF)
Kun painat lyhyesti nappia, akun varaustilanne 
näkyy LED-valoilla ilmaistuna ja powerbank aktivoituu. 
Jos powerbankkiin ei ole liitetty laitetta 
tai liitetty laite on täysin ladattu, 
powerbank menee odotustilaan 
noin 30 sekunnin kuluttua.
2. LED valonäyttö
Powerbankin varaustilanne näytetään 
LED-valojen avulla kun 
powerbankkia ladataan tai sillä 
ladataan toista laitetta.

3. Käynnistys / Powerbankin lataus / kytkettyjen laitteiden lataus

a) Powerbankin lataus
Kytke  USB-A/USB-C tai USB-A/Micro -USB –kaapeli Powerbankin USB-C/Micro-USB porttiin  ja
kytke USB-kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin tai USB verkkovirtalaturiin. Käytä aina vain toista näistä 
lataustavoista. 
Latausprosessi ja nykyinen latauksen tila ilmaistaan LED-merkkivaloilla. Jos Powerbank on ladattu täyteen,jäävät 
LED-valot palamaan. Powerbankin latausaika riippuu valitusta latausvirran lähteestä ja
virran ulostulon tehosta.

b) Laitteiden lataaminen Powerbankilla
• Powerbankissa on 2x USB-A kytkettyjen laitteiden lataukseen.
• Voit ladata Powerbankilla kahta laitetta samaan aikaan
• Kytke  USB-A kaapeli powerbankin USB-A porttiin ja toinen pää
ladattavaan laitteeseen. 
• Jos laitetta ladataan Powerbankilla ja Powerbankin virtakapasiteetti on loppumassa, 
alkaa viimeinen LED-merkkivaloista vilkkumaan. Ole hyvä ja lataa Powerbank uudelleen.
• Parhaan lataustehon saavuttamiseksi on Powerbankia käytettävä säännöllisesti. 
Mikäli näin ei tapahdu, lataa Powerbank vähintään kolmen kuukauden (3 kk) välein.
• Varmista, että latausprosessissa syntyvä lämpö pystyy haihtumaan powerbankista
(optimitilanteessa aseta powerbank kiinteälle ja lämpöä kestävälle 
alustalle kun se on käytössä)
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Turvallisuusohjeet
Vaara lapsille ja henkilöille joilla on rajoittuneet fyysiset, havainnolliset tai henkiset kyvyt.
Lapset usein aliarvioivat vaarat tai eivät tunnista niitä ollenkaan. Tätä powerbankkia ei ole
tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset), joilla on rajoittuneet fyysiset, havainnolliset
tai henkiset kyvyt tai ei kokemusta ja/tai tietoa, käyttöön. Vain heidän turvallisuudestaan
vastaavan henkilön valvonnassa tai käyttöohjeistuksen jälkeen he saavat käyttää laitetta,
olettaen että he ovat ymmärtäneet käyttöön liittyvät vaarat. Lapsien ei tule päästä
Powerbankiin käsiksi, jos he ovat yksin. Varmista, että lapset eivät leiki laitteella.

Yleiset
Älä käytä laitetta äärimmäisen kylmissä, kuumissa, kosteissa tai pölyisissä paikoissa; äläkä
altista laitetta suoralle auringonpaisteelle. Vältä kosketusta avoimen tulen kanssa.

Räjähdysvaara!
Suojaa laitetta iskuilta ja putoamisilta aina. Tämä laite on herkkä staattiselle sähkölle. 
Suojaa laite kaikilta sähköstaattisilta purkauksilta.Toimintahäiriöiden välttämiseksi älä
kytke powerbankin ulostuloa tietokoneen tai muiden laitteiden USB-portteihin. 
Ne on tarkoitettu vain laitteiden lataamiseen.
Älä pura laitetta osiin äläkä yritä korjata sitä. Laite ei sisällä käyttäjän huollettavia osia, ja
tässä tapauksessa laitteen takuu raukeaa.
Älä työnnä laitteen aukkoihin mitään, mitä ei ole suunniteltu laitteen käyttöä varten. 
Tämä voi aiheuttaa oikosulun ja tulipalon.
Älä käytä laitetta märin käsin.
Älä käytä vettä tai kemikaaliyhdisteitä laitteen puhdistamiseen. 
Käytä puhdistamiseen 
ainoastaan kuivaa kangasta.
On normaalia, että laite kuumenee käytön aikana. Älä peitä laitetta käytön aikana.
Älä käytä laitetta, jos siinä on näkyvä vaurio tai jos se on kostea.

Käyttöolosuhteet
Käytä powerbankkia -20 - +40 asteessa Celsiusta ja maksimissaan 90% suhteellisessa kosteudessa (lyhyen
aikaa). Jos et käytä powerbankkia pidempään aikaan, säilytä sitä -10 - +45 asteessa Celsiusta ja
maksimissaan 90% suhteellisessa kosteudessa (lyhyen aikaa). Lataa powerbank kolmen kuukauden välein,jotta suori-
tuskyky pysyy hyvänä.

Hävittäminen
Kierrätä akku, elektroniikka ja pakkausmateriaali asianmukaisesti. Kysy tarvittaessa apua viranomaisilta.

Tuotteen pakkaus on tehty biohajoavasta kierrätysmateriaalista.

Vastuurajaus
Kaikki kuvatut asiat näissä käyttöohjeissa palvelevat ainoastaan asioiden
selventämiseksi, eivätkä ne välttämättä vastaa kaikkia tilanteita. 
Oikeudellisia vaatimuksia ei voi tehdä näiden käyttöohjeiden pohjalta.
Happy Orange Oy julkaisee tämän käyttöoppaan ilman mitään takuita. 
Happy Orange Oy  saattaa tehdä tähän käyttöoppaaseen painovirheiden, epätäsmällisten 
tietojen tai laitteeseen ja/tai sen ohjelmistoon tehtyjen parannusten edellyttämiä 
korjauksia ja muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Mahdolliset muutokset sisällytetään 
käyttöohjeen uusiin versioihin.Kaikki oikeudet pidätetään.

Takuuehdot ja valitusprosessi
Tälle tuotteelle on annettu 1 vuoden takuu. Takuu koskee vain materiaali- ja
tuotantovirheitä. Ilmainen takuu koskee viallisten osien korjaamista. 
Ostokuitti tulee olla takuuajan määrittämiseksi. Ymmärräthän, että emme voi antaa takuupalvelua, 
esimerkiksi näistä syistä:
• Käyttöohjeiden huomiotta jättäminen
• Väärinkäyttö, väärä käsittely, asennus tai käyttö
• Vauriot, naarmut tai kuluminen
• Mielivaltaiset muokkaukset, tuotteen kuoren avaaminen, väliintulot tai korjaukset
• Vauriot, jotka johtuvat muista tuotteista, force majeure olosuhteista tai kuljetuksesta

Toiminnot
1. Päälle pois näppäin (ON/OFF)
Kun painat lyhyesti nappia, akun varaustilanne 
näkyy LED-valoilla ilmaistuna ja powerbank aktivoituu. 
Jos powerbankkiin ei ole liitetty laitetta 
tai liitetty laite on täysin ladattu, 
powerbank menee odotustilaan 
noin 30 sekunnin kuluttua.
2. LED valonäyttö
Powerbankin varaustilanne näytetään 
LED-valojen avulla kun 
powerbankkia ladataan tai sillä 
ladataan toista laitetta.
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3. Käynnistys / Powerbankin lataus / kytkettyjen laitteiden lataus

a) Powerbankin lataus
Kytke  USB-A/USB-C tai USB-A/Micro -USB –kaapeli Powerbankin USB-C/Micro-USB porttiin  ja
kytke USB-kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin tai USB verkkovirtalaturiin. Käytä aina vain toista näistä 
lataustavoista. 
Latausprosessi ja nykyinen latauksen tila ilmaistaan LED-merkkivaloilla. Jos Powerbank on ladattu täyteen,jäävät 
LED-valot palamaan. Powerbankin latausaika riippuu valitusta latausvirran lähteestä ja
virran ulostulon tehosta.

b) Laitteiden lataaminen Powerbankilla
• Powerbankissa on 2x USB-A kytkettyjen laitteiden lataukseen.
• Voit ladata Powerbankilla kahta laitetta samaan aikaan
• Kytke  USB-A kaapeli powerbankin USB-A porttiin ja toinen pää
ladattavaan laitteeseen. 
• Jos laitetta ladataan Powerbankilla ja Powerbankin virtakapasiteetti on loppumassa, 
alkaa viimeinen LED-merkkivaloista vilkkumaan. Ole hyvä ja lataa Powerbank uudelleen.
• Parhaan lataustehon saavuttamiseksi on Powerbankia käytettävä säännöllisesti. 
Mikäli näin ei tapahdu, lataa Powerbank vähintään kolmen kuukauden (3 kk) välein.
• Varmista, että latausprosessissa syntyvä lämpö pystyy haihtumaan powerbankista
(optimitilanteessa aseta powerbank kiinteälle ja lämpöä kestävälle 
alustalle kun se on käytössä)

POWER BANK 5,000 mAh 
1 x powerbank 5,000 mAh 

Declaration of conformity 
The CE mark indicates that the product have all 
requirements applicable requirements based on EU directives. 

Instructions 
Read these operating instructions carefully 
and follow them  instructions to ensure the longevity 
of the device and reliable use. 

Intended use 
This backup power supply, Powerbank, is for exclusive use as a power supply for devices with a supply voltage of 5V DC 
(eg mobile phones, MP3 players, etc.) All other uses are classi�ed as misuse. Improper use can lead to damage and 
accidents. The product is not intended for commercial use, use with medical devices, or other special uses where a 
malfunction of the device could result in injury, death, or signi�cant �nancial loss. Any claims for damages resulting from 
misuse or negligence will be automatically rejected. 

Parts of the device 
1 On / OFF key 
2. 2 x USB-A output 1.0A 
3 USB-C and Micro USB in 
4 Charge level LEDs

 
Functions 
1. On / OFF key When you press the button brie�y, the battery charge 
status is indicated by LEDs expressed and the powerbank is activated. If 
no device is connected to the powerbank or the connected device is 
fully charged, the powerbank goes into standby mode after about 30 
seconds. 
2. LED light display The charge status of the Powerbank is indicated by 
LEDs when powerbank is being charged or is being charged to another 
device.

3. Startup / Powerbank charging / connected devices charging 

a) Powerbank download 
Connect the USB-A / USB-C or USB-A / Micro-USB cable to the Powerbank USB-C / Micro-USB port and plug the other end of 
the USB cable into a USB port on your computer or a USB AC adapter. Always use only one of these charging methods. The 
charging process and the current charging status are indicated by LEDs. If the Powerbank is fully charged, the LEDs will 
remain lit. The charging time of Powerbank depends on the selected charging power source and the power of the current 
output. 

b) Charging devices with Powerbank 
• Powerbank has 2x USB-A for charging connected devices. 
• You can charge two devices at the same time 
• Connect the USB-A cable to the powerbank's USB-A port and the other end to a rechargeable device. 
• If the device is being charged with Powerbank and the power capacity of the Powerbank is running low, the last of the 
LEDs will start �ashing. Please reload Powerbank. 
• For best charging performance, Powerbank must be used regularly. If this does not happen, recharge Powerbank at least 
every three months (3 months). 
• Make sure that the heat generated during the charging process can evaporate from the powerbank (In the optimal 
situation, set the powerbank to solid and heat - resistant platform when in use)
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safety instructions 
Danger to children and people with limited physical, visual or mental abilities. 
Children often underestimate the dangers or do not recognize them at all. This powerbank is not 
intended for persons (including children) with limited physical, visual or mental abilities or no experience 
and / or knowledge. Just for their safety under the supervision of the responsible person or after the 
instructions for use, they may use the device, assuming they have understood the dangers associated 
with use. Children should not be allowed Access Powerbank if they are alone. Make sure that children do 
not play with the powebank.

General 
Do not use the device in extremely cold, hot, humid, or dusty places; and don't expose the device to 
direct sunlight. Avoid contact with open �ames. 

Danger of explosion! 
Always protect the device from impact and falls. This device is sensitive to static electricity. 
Protect the device from all electrostatic discharges. To avoid malfunctions, do not connect the power-
bank output to the USB ports on your computer or other devices. They are only for charging devices. Do 
not disassemble or attempt to repair the device. The device does not contain user serviceable parts, and 
in this case, the device warranty expires. Do not insert anything into the openings of the device that is 
not designed for use with the device. This may cause a short circuit and �re. Do not use the device with 
wet hands. Do not use water or chemicals to clean the device. Use for cleaning only dry fabric. 
It is normal for the powerbank to become hot during use. Do not cover the device during use. Do not use 
the poverbank if there is visible damage or if it is damp.     

Conditions of use 
Use the powerbank at -20 to +40 degrees Celsius and a maximum of 90% relative humidity (short time). 
If you do not use the powerbank for a long time, store it at -10 to +40 degrees Celsius and at a maximum 
of 90% relative humidity (for a short time). Recharge your powerbank every three months to keep your 
performance good. 

Disposal 
Recycle battery, electronics and packing material properly. If necessary, ask the authorities for help. 

The packaging of the product is made of biodegradable recycled material

Responsibility 

All things described in these manuals are for service purposes only and do not necessarily correspond to 
all situations. No legal claims can be made on the basis of these operating instructions. Happy Orange Oy 
publishes this manual without any warranties. Happy Orange Oy may make typographical errors, inaccu-
racies, in this manual information or improvements to the device and / or its software corrections and 
changes without notice. Any changes will be included new editions of this manual. All rights reserved. 

Warranty Terms and Complaint Process 
This product has a 1-year warranty. The warranty only applies to materials and production defects. The 
free warranty covers the repair of defective parts. The purchase receipt must be available to determine 
the warranty period. Please understand that we are unable to provide warranty service, for example for 
the following reasons: 
• Ignoring the operating instructions 
• Misuse, improper handling, installation or use 
• Damage, scratches or wear 
• Arbitrary modi�cations, opening of the product casing, interventions or repairs 
• Damage due to other products, force majeure conditions or transportation
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