
 

Romoss Sailing 4  

Kasutusjuhend 

Suure võimsusega väline akupank 

 

Sobib enamike DC 5V USB sisendiga telefonidele, tahvelarvutitele, MP3 

mängijatele, GPS seadmetele ja muude seadmete laadimiseks. 

 Täname, et soetasite Romoss toote. Palun lugege hoolikalt kasutusjuhendit enne 

seadme kasutamist. Järgige juhiseid ja kasutage akupanka korrektselt. 

Kasutamine 

Sailing 4 laadimine (pilt 1/ pilt 2) 

1. Kasuta komplektis olevat Romoss USB kaablit ja ühenda mikro USB pistik 

akupanga mikro USB pistiku pesaga; 

2. Ühenda USB kaabel arvuti või laadija DC5V USB laadimispesaga. Kui LED 

tuled vilguvad, siis akupanga laadimine toimub. 

3. Peale laadimise lõppu, eemaldage kaablid ja laadija. 

Seadme laadimine kasutades sailing 4 akupanka (pilt 3) 

1. Kontrolli, et seadme laadimispinge on sama akupanga väljundpingega 5V 

2. Kasuta seadme originaalkaablit, ühendades omavahel seade ja akupank. 

Kui akupanga LED süttib, siis toimub seadme laadimine. Kui LED 

indikaator kustub on laadimine lõppenud. 



 

1. LED indikaator näitab laetuse taset 5 sekundit. Akupank lülitub 

unereziimile 1 minuti jooksul. Et akupanka uuesti kasutada seadmete 

laadimiseks, peab kasutaja selle uuesti sisse lülitama. 

2. Välja lülitades, kui esimene LED indikaator vilgub, siis on akupanga 

laetuse tase allpool 5%, mis tähendab, et akupanka peab laadima. 

Tehnilised paratmeetrid: 
Nimetus:   sailing 4 
Mudel:  PH40 
Mahtuvus:  10400mAh 
Kaal:   256g 
Sisend:  DC5C 2.1A maks. 
Väljund:  1 – DC5V 1A maks.; 2 – DC5V 2.1A maks. 
Mõõdud:  〜5 tundi kasutades 2.1A laadijat 
   〜10.5 tundi kasutades 1A laadijat 
   〜20.5 tundi kasutades 0.5A laadijat või arvuti USB porti 
Kasutuskohad: Sise- ja väliruumides, sõidukites 
Temperatuurid: Akupanga laadimisel 0℃〜45℃; laadimisel -10℃〜60℃ 
Hoiustamis temp.: -20℃〜60℃ 
 
Peale 300 tsüklit on akupanga mahtuvusest järgi umbes 85%. 1 tsükkel on 
täielikult täislaadimine ja tühjaks laadimine. 
 
Ettevaatusabinõud 

1. Kõigepealt lae täis akupank, enne kui kasutad seda teiste seadmete 
laadimiseks 

2. Ära kasuta akupanka väga niisketes või kuumades keskkondades. Ära jäta 
otsese päikesevalguse kätte. 

3. Ära viska akupanka tulle või vette, mis võib tekitada plahvatuse või 
tulekahju. 

4. Hoida lastele kättesaamatus kohas 
5. Mitte kasutada järelvalveta 
6. Mitte proovida võtta akupanka lahti. Akupangas ei ole detaile, mida 

kasutajad saavad ise hooldada. 



7. Ärge raputage, lööge ega koputage akupanka. 
8. Mitte kasutada, kui midagi lekib akupangast välja. Akupangast lekkivate 

vedelike silma sattudes, loputage rohke veega ja vajadusel konsulteerige 
arstiga 

9. Kasutamisel akupank soojeneb ja see on normaalne. Käsitlege akupanka 
hoolikalt kasutamise ajal ja ka peale kasutuse lõppu. 

10. Kasutage originaal kaableid. Valede kaablite kasutamine võib 
põhjustada tervise- või varalisi kahjustusi. 

11. Ärge katke akupanka kasutamisel paberi või muude esemetega, 
mis võivad takistada akupanga normaalset jahtumist.  

12. Kontrolli oma seadme laadimispinget, et vältida võimalikke 
kahjustusi mitte sobiva pingega laadimisel. 

13. Iga 3 kuu tagant kui akupank ei ole kasutusel, tuleb see korra 
tühjaks kasutada ning siis taas laadida. See pikendab akupanga eluiga. 
Akupanga elementidel on isetühjenemine ja liiga pikal hoiustamisel ilma 
laadimiseta võivad elemendid kaotada oma pinge ning akupank võib 
muutuda kasutuskõlbmatuks. 

14. Peale tühjaks laadimist, laadige alati akupank uuesti täis. 
15. Peale kasutamist eemaldage laadimiskaablid, et vältida võimalikke 

kahjustusi. 
 
 
Maaletooja :  
SanLab OÜ  
Peterburi tee 2F 
Tallinn, 11415 
Eesti 
Tel: +372 621 2625  



 

 

 

 

 


