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GPS SMARTPHONE GoPro

TABLET CAMERA RADIO USB

Bedankt voor uw aankoop. We hopen 
dat u veel plezier met de Sunslice Cy-
clotron zal beleven.

De Cyclotron is ontwikkeld met het ul-
tieme doel om de gebruiker overal toe-
gang te geven tot energie.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belan-
grijke veiligheidsinformatie en geeft 
de nodige gebruiksinstructies voor het 
product. Wij raden aan deze instructies 
goed door te lezen en bij te houden.

Geoffroy & Henri

INTRODUCTIEI.

SPECIFICATIESII.

BATTERIJ

BATTERIJ OUTPUT

5’000 mAh

5V / 2A - USB

5V / 1A WIRELESS

BATTERIJ INPUT 5V / 1A - USB

LED KOPLAMP 250 Lumen

GEWICHT 245g

DIMENSIES 100 x 152 x 35 mm

LADING STATUS 4 LED indicators

ACCESSOIRES Fiets & Brommer & 
Step & Auto

EENVOUDIG ANTI-
DIEFSTAL SYSTEEM

SCHOKBESTENDIG

WATERBESTENDIG

KRACHTIGE KOPLAMP

HOGE EFFICIËNTIE 
GEÏNTEGREERDE BATTERIJ

GESPECIALISEERD
MONTEERSYSTEMEN

VEILIG EN REGELBAAR
KLAMPINGSSYSTEEM

DRAADLOOS OPLADEN

VOORNAMELIJKSTE KENMERKEN

CYCLOTRON

GEBRUIKSAANWIJZING

www.sunslice-solar.com

Energy anywhere

IV. PRODUCT OVERZICHT

DRAAI OM 
TE REGELEN

ZEER
STERKE
HOLDER

STABILISEREND 
KLEMSYSTEEM

micro-USB INPUT 
USB 2.4 A OUTPUT

REGELBAAR 
TELEFOONHOLDER

SYSTEEM 

WIRELESS 
OPLADEN

KRACHTIGE
KOPLAMP

REGELBAAR SYSTEEM
25 tot 30 mm 

STUURDIAMETER

 LADING
STATUS

GEÏNTEGREERD

BATTERIJ
5’000 mAh

EENVOUDIGE ANTI- 
DIEFSTAL SYSTEEM

(om de Cyclotron van je 
fiets los te maken als je 
hem buiten laat staan)

POWER
Knop

DRUK 1x om de LED- 
knipperlichten te verlichten

DRUK 5s om de koplamp 
aan te zetten

   LAAD DE 
CYCLOTRON EN UW 

APPARAAT OP

III.

USB-OUTPUT
(om uw apparaat op te 
laden, sluit u hier uw 

USB-kabel aan)

micro-USB INPUT
(om de Cyclotron op 

te laden, sluit u hier de 
USB-kabel aan)



service@sunslice-solar.com

RoHS

VII. WAARSCHUWING

• Gooi niet met de Cyclotron, doorboor 
of wijzig hem niet en laat hem niet val-
len.

• Hou de Cyclotron weg van het water, 
het vuur en excessieve hitte. Laat the 
Cyclotron niet achter in een auto of in 
een plaats waar de temperatuur 70°C 
kan bereiken.

• Vermijd kortsluiting van de batterij 
door er een metalen voorwerp tegen 
te brengen.

• Zorg ervoor dat de Cyclotron en uw 
telefoon goed aan uw fiets zijn beves-
tigd voordat u aan elke rit begint.

• Vermijd all-terrain rijden of hobbelige 
wegen met de Cyclotron.

• Laad de powerbank na een lange 
opslagperiode volledig op, omdat 
deze na verloop van tijd langzaam kan 
ontladen.

• Laad de Cyclotron na een lange 
opslagperiode volledig op, omdat 
deze na verloop van tijd langzaam kan 
ontladen.

• Breek de Cyclotron niet open en wijzig 
zijn structuur in geen enkel geval.

• Hou op met het gebruik van de Cyclo-
tron indien het een ongewone geur, 
verhitting of vervorming vertoont.

• Buiten het bereik van kinderen houden.

www.sunslice-solar.com

Sunslice SRL
Chemin du Cyclotron 6, 
1348 Louvain-la-Neuve, België

Ga naar onze website voor meer informatie over 
onze producten.

VI. ONZE GARANTIES

Wij kiezen de beste 
materialen om kwal-
iteit en durabiliteit te 
garanderen voor al 
onze producten.

PREMIUM
KWALITEIT

De Cyclotron is uit-
gerust met een ele-
ktronisch circuit om 
uw apparaten te bes-
chermen tegen over- 
en ontlading.

VEILIGHEIDS
SYSTEEM

Uw Cyclotron heeft 
2 jaar garantie. In-
dien een probleem 
voorkomt, gelieve 
ons direct te contac-
teren op :

YEARS

WARRANTY

2

Vooraleer ons te contacteren, gelieve 
eerst onze FAQ te bezoeken :

www.sunslice-solar.com/apps/help-center

Stuur

Fiets-accessoire
Schroef

Klem-
Systeem

Langste Pad
op stuur

Kortste Pads
in Bevestigingssysteem

V. INSTALLATIE EN
ACCESSOIRES

De Sunslice Cyclotron is uitgerust met 
een universeel bevestigingssysteem, 
compatiebel met een groot aantal 
stuurdiameters.
Om het universele systeem aan het 
stuur te bevestigen, opent u het stuur- 
accessoire door de schroef los te draa-
ien, plaatst u deze om het stuur en 
draait u de schroef vervolgens voor-
zichtig vast. Plaats vervolgens het 
klemsysteem in het gat aan de achter-
zijde van de Cyclotron. 

Het bevestigingssysteem is compatie-
bel met verschillende stuurdiameters 
door gebruik te maken van de rubberen 
antislip padjes, die in de doos worden 
meegeleverd. Voor een optimaal ge-
bruik plakt u de kortste pads aan de 
binnenzijde van het bevestigingssys-
teem en een andere langere pad op uw 
stuur. Kies de beste paddikte op basis 
van de diameter van uw stuur.

Om het speciale motorsysteem stevig 
aan uw brommer te bevestigen, beves-
tigt u het metalen mondstuk rond de 
achteruitkijkspiegel zoals op de onder-
staande tekening. 
 
Om de oriëntatie van de Cyclotron in te 
stellen, draait u de klemring los, stelt u 
het systeem in en draait u vervolgens 
de klemring stevig vast. Plaats vervol-
gens het klemsysteem in het gat aan 
de achterzijde van de Cyclotron.

Achteruitkijkspiegel

Klem-
System

Metalen
Mondstuk

Klemring

Voor de montage van de speciale 
klemsysteem van de auto steekt u 
de kleine bol in het gat van het klem-
ring. Draai vervolgens de klemring 
vast, volgens de gewenste oriëntatie. 
Plaats vervolgens het klemsysteem 
in het gat aan de achterzijde van de 
Cyclotron. Tenslotte plaatst u het bev-
estigingssysteem in de ontluchter 
van de autoverwarming en kiest u de 
klempositie I of II.

II I

Bevestiggings-
systeem

Bol

Klem-
ringKlem-

systeem

klem-
positie


