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

De Sunslice Hadron is ontwikkeld met 
het uiteindelijke doel om mensen over-
al toegang te geven tot energie.  

Reizigers, maar ook gebruikers in hun 
dagelijks leven, zullen veel gebruik 
maken van deze stroomadapter met 
geïntegreerde powerbank, omdat het 
eindelijk mogelijk is voor de gebruiker 
om een altijd geladen powerbank mee 
te nemen wanneer hij deze elke dag 
als algemene stroomadapter gebruikt 
om zijn telefoon op te laden.

INTRODUCTIEI.

SPECIFICATIESIV.

POWER ADAPTER TOTAL 15W MAX

GEWICHT 240g

DIMENSIES 80 x 80 x 29 mm

LADING STATUS LCD-scherm

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

Geoffroy & Henri

100-240V~50/60Hz 0.3A AC INPUT
 

5V/3A - 15W AC OUTPUT 

5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A - 18W USB-C PD

5V/2.4A - 9V/2A - 12V/1.5A - 18W USB QC3.0

BATTERIJ INPUT

5V/2A , 9V/2A - 18W USB-C PD

TOTAL 18W MAX

TOTAL 18W MAXBATTERIJ OUTPUT

DRAADLOOS OPLADEN 5V/3A - QI 15W

HADRON

GEBRUIKSAANWIJZING

www.sunslice-solar.com

Energy anywhere

PRODUCTOVERZICHTII.

III.

EU PLUG
(KAN VERANDERD
WORDEN)

ZEER KLEIN

INNOVATIEF DESIGN

2 IN 1 LADER + 
POWERBANK 

GEÏNTEGREERDE 6’700 
mAh POWERBANK

VOORNAMELIJKSTE
KENMERKEN

DRAADLOOS LADEN

2 USB OUTPUTS

LICHT

USB-C PD 18W
Output 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A 

Input 5V/2A - 9V/2A

USB QC3.0 18W
Output 5V/2.4A - 9V/2A - 12V/1.5A

LAADINDICATOR

USB-INTERFACE

Europees
Standaard Plug

(AC-ingang)

15W QI 
Draadloos opladen

Plaats uw telefoon, uitgerust 
met draadloze technologie, op 
het Hadron.Druk op de POW-
ER-knop en de telefoon wordt 

automatisch opgeladen.

LCD-SCHERM
Resterende capaciteits-

indicator

POWER KNOP
Duwen om het opladen te starten

240g

Capaciteit :
6’700 mAh

(3.7V) /24.8Wh 



service@sunslice-solar.com

RoHS

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

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

VIII. WAARSCHUWING

• Als de Hadron uw toestel niet oplaadt, 
lees dan deze gebruikershandleiding 
nog eens door. Als het probleem blijft 
bestaan, neem dan contact met ons 
op.

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

• Hou de Hadron weg van het water, het 
vuur en excessieve hitte. Laat de Had-
ron 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.

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

• Wees voorzichtig bij het invoeren van 
de kabels. Overdrijf niet bij het om-
draaien van de kabels.

• Breek de Hadron 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 houd-
en.

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.

VII. ONZE GARANTIES

Wij selecteren de 
beste materialen om 
de hoogste kwaliteit 
en duurzaamheid van 
al onze producten te 
garanderen.

PREMIUM
KWALITEIT

De Sunslice Had-
ron is uitgerust met 
een spanningsstabi-
liserend circuit om 
beschadiging van 
uw apparaten te 
voorkomen.

VEILIGHEIDS
SYSTEEM

De Hadron heeft een 
garantie van 2 jaar. 
Mocht er iets mis-
gaan, neem dan di-
rect contact met ons 
op via e-mail op :

JAAR

GARANTIE

2

V. DE POWERBANK
OPLADEN

De Sunslice Hadron is uitgerust met 
een geïntegreerde powerbank. Deze 
powerbank kan op twee manieren 
worden opgeladen.

De Hadron kan direct worden opgelad-
en door de Hadron in de wandcontact-
doos te steken.

Rechtstreeks in de muurplug

Laad de Hadron op door een USB-ka-
bel van een laptop of een andere voed-
ingsbron* aan te sluiten op de USB-C-
ingang van de Hadron.

Via USB-C input

VI. UW TOESTEL OPLADEN

Als stroomadapter

Als powerbank

Steek de Hadron in de muurstekker en 
sluit uw apparaat met uw oplaadkabel 
aan op de beoogde USB-uitgang (zie II. 
Productoverzicht).

*bvb. Power Adapter

Er zijn twee verschillende manieren om 
uw apparaat op te laden met de Had-
ron. De powerbank kan worden gebruikt 
als een powerbank of als een standaard 
voedingsadapter voor in de muur.

Om uw toestel onderweg op te laden, 
gebruikt u de Hadron als een normale 
powerbank. Eén USB-uitgang en één 
USB-C-uitgang zijn dus voorzien.
***Let op : als u een andere power-
bank wilt opladen met de Hadron en 
u gebruikt een USB-C naar USB-C ka-
bel, dan kiezen de apparaten zelf welk 
apparaat het andere oplaadt. 

USB-C 
Input

USB 
Output

Kies tussen USB of USB-C 
uitgang

Muurplug

Muurplug

Laptop
(of standaard power 

adapter)

Kies tussen USB 
of USB-C output


