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Bedankt voor uw aankoop. We hopen 
dat u een geweldige ervaring zult 
hebben met het gebruik van de Sun-
slice Gravity.

De Gravity is ontwikkeld met het 
uiteindelijke doel om mensen overal 
toegang te geven tot energie.

Reizigers, maar ook gebruikers in hun 
dagelijks leven, zullen veel gebruik 
maken van deze laptop powerbank 
omdat het eindelijk mogelijk is om een 
compact en licht opslagsysteem mee 
te nemen om laptops en vele andere 
USB-apparaten op te laden, op elk mo-
ment en overal. Met 3 USB uitgangen 
en een totaal vermogen van 100W is de 
Gravity een zeer handige powerbank 
voor buiten en het dagelijks leven.

INTRODUCTIONI.

SPECIFICATIESIV.
CAPACITEIT 26’800 mAh (3.7V) / 99.16Wh

5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 
20V/5A - USB-C PD

3.8-6.5V/3A , 6.5V-9V/2A, 
9-12V/1.5A - USB QC3.0

BATTERIJ INPUT 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 
20V/2.25A - USB-C PD

GEWICHT 539g

DIMENSIES 181 x 77 x 22 mm

LADING STATUS 4 LED indicatoren

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

TOTAAL 45W MAX

TOTAAL 100W MAX

BATTERIJ OUTPUT

3.8-6.5V/3A , 6.5V-9V/2A, 
9-12V/1.5A - USB QC3.0

GRAVITY 100

GEBRUIKSAANWIJZING

www.sunslice-solar.com

Energy anywhere

PRODUCT OVERZICHTII.

USB-C PD 
INPUT 45W

COMPACT FORMAAT

ROBUST DESIGN

USB-C PD
OUTPUT 100W

26’800 mAh 
(3.7V)/99.16 Wh 
POWERBANK

2xUSB 
QUALCOMM 3.0

539g

LAADT LAPTOPS OP

USB-C  PD 100W
Output : 5V/3A, 9V/3A, 

12V/3A, 20V/5A
Input : 5V/3A, 9V/3A,

12V/3A, 20V/2.25A 

USB Output QC3.0
3.8-6.5V/3A, 

6.5V-9V/2A, 9-12V/1.5A

POWER Knop
Activeert het opladen
Toont de laadstatus

BATTERIJ INTERFACE

26’800 mAh * 3.7V
99.16 Wh

USB Output QC3.0
3.8-6.5V/3A, 

6.5V-9V/2A, 9-12V/1.5A

Gewicht : 539g

LED-INDICATOREN
Toont de laadstatus

181 m
m

77 mm

22 mm

III.  VOORNAMELIJKSTE 
KENMERKEN



service@sunslice-solar.com

RoHS

PS
E

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

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

IX. WAARSCHUWING
• Als de Gravity uw laptop of appa-

raat niet oplaadt, lees dan deze ge-
bruikershandleiding nog eens door. 
Als het probleem blijft bestaan, 
neem dan contact met ons op.

•  Gooi niet met de Gravity, doorboor 
of wijzig hem niet en laat hem niet 
vallen. 

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

• Houd de USB-poort vrij van stof, 
pluis, enz. die een goede aansluit-
ing kunnen verhinderen.

• Laad de vermogensbank na een 
lange periode van opslag volledig 
op, omdat deze na verloop van tijd 
langzaam kan ontladen.

• Gebruik geen overmatige kracht 
bij het bevestigen van de Gravity 
en bij het aansluiten van USB-ka-
bels op de USB-poorten.

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

• Hou op met het gebruik van de Gravity      
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, Belgium

Ga naar onze website voor meer informatie 
over onze producten.

VIII. ONZE GARANTIES

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

PREMIUM
KWALITEIT

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

VEILIGHEIDS-
SYSTEEM

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

JAAR

GARANTIE

2

VI. LAAD DE
GRAVITY OP

USB-C PD ingang van de Gravity maakt 
het mogelijk de PD snel op te laden. Om 
dit te kunnen doen, moet de gebruikte 
lader voorzien zijn van PD laadfuncties. 
Raadpleeg voor de zekerheid diens 
gebruikershandleiding. Bezoek onze 
website om een geschikte adapter te 
vinden.
*** Wanneer u de Gravity oplaadt met 
een powerbank (of met een ander ap-
paraat dat opslagcapaciteit integreert) 
en een USB-C naar USB-C kabel ge-
bruikt, hou u er dan rekening mee dat 
het niet mogelijk is om vooraf te bepa-
len welk apparaat de leader (lader) of 
de follower (geladen apparaat) zal zijn.

USB-C Input

VII. LAAD UW 
TOESTEL OP

Laad USB-toestellen op

Laad uw laptop op
Om uw laptop op te laden gebruikt u 
een aangepaste USB-C naar USB-C 
kabel en sluit u deze aan op de USB-C 
PD uitgang van de Gravity en op de 
USB-C ingang van uw laptop.

***Let op: de Gravity kan ook andere 
laptops met een aangepaste kabel 
opladen. Om de juiste kabel te kiezen, 
bezoek onze website. 

FAST CHARGING

V. TOEGELATEN IN
HET VLIEGTUIG

De Sunslice Gravity is toegelaten in het 
vliegtuig aangezien het een capaciteit 
heeft van 99.16 Wh, wat onder de max-
imaal toegestane capaciteit van 100 
Wh in een vliegtuig is. Hou er rekening 
mee dat de Gravity alleen in de cabine 
mag worden meegenomen.

Om andere USB-apparaten op te lad-
en die een 5V, 9V of 12V ingang nodig 
hebben, kunt u ook gebruik maken 
van de 2 groene USB-poorten, die 
zijn uitgerust met QC3.0 Qualcomm 
Quick-Charge-technologie. De Gravity 
communiceert met uw apparaat om 
de spanning en de stroomsterkte aan 
te passen. Houd er rekening mee dat 
niet alle USB-kabels 9V en 12V span-
ning toestaan. Raadpleeg hun gebruik-
ershandleiding om er zeker van te zijn. 

USB 
QC3.0

Muurplug
Standaard Lader : Afhankeli-
jk van de lader zal de Gravity 
snel of langzaam laden. Bezo-
ek onze website om de beste 
adapter te kiezen. 

USB-C PD 45W
Input

USB 
QC3.0

USB-C
PD

USB-C PD
MAX 100TW

KIES DE AANGEPASTE KABEL VOOR 
UW LAPTOP. VOOR MEER INFORMATIE, 

BEZOEK ONZE WEBSITE
 WWW.SUNSLICE-SOLAR.COM 


