
Sikkerhetsinstruksjoner for alle HYRE-produkter (NO) 
Les all sikkerhetsinformasjon nedenfor og brukermanualen før 
du bruker HYRE-produkter for å unngå personskade og skade på 
enheten(e). Vi påtar oss ikke ansvar for skade på enhetene som 
følge av feil bruk.

ADVARSEL: Unnlatelse av å følge disse sikkerhetsinstruksjonene 
kan føre til brann, elektrisk støt, personskade eller annen skade.
Ikke demonter, åpne, knus, bøy, deformer, punkter, makuler, 
mikrobølgeovn, forbrenn eller male HYRE-produkter. Forsøk aldri 
å reparere eller modifisere HYRE-produkter selv. Demontering 
kan forårsake skade som ikke dekkes av garantien. Hvis et 
HYRE-produkt er skadet, må du ikke bruke det før du tar det til 
tjenesteleverandøren. Hold trådløse ladere borte fra pacemakere 
og andre sensitive elektroniske enheter. Hold magnetiske kort 
borte fra trådløse ladere. Ikke plasser magneter eller andre 
metaller mellom et HYRE-produkt og en annen elektronisk 
enhet. HYRE-produkter har flere beskyttelsesteknologier for 
å unngå overladning, overutladning, høy temperatur samt 
kortslutningsbeskyttelse.

Feilsøking for lading av eksterne enheter: Enhet lader ikke/
LED blinker rødt
• Forsikre deg om at enheten er aktivert for Qi.
• Forsikre deg om at enheten er posisjonert korrekt på 

ladeområdet.
• Forsikre deg om at det ikke er andre enheter på ladeområdet.
• Fjerne enhetens deksel. Det kan blokkere det trådløse signalet. 

Brukermanual
Denne brukermanualen dekker HYRE powerbank

Trådløs strømoverføring
Alle HYRE-produktene bruker trådløs strømoverføring 
(Qi). HYRE-produkter vil automatisk posisjonere seg 
ideelt på hverandre for å motta/levere strøm med 
hjelp av innebygde magneter. Andre Qi-kompatible 
produkter vil også lade eller motta strøm, men 
må manuelt posisjoneres for optimal effekt av 
strømoverføring.

Posisjonering
Riktig posisjonering er viktig for optimal effekt av 
trådløs lading. Plasser din mobiltelefon eller annen 
Qi-kompatbel enhet med dens ladeområde sentrert på 
HYRE powerbank/solcelle/ladeplate sitt ladeområde. 
På en smarttelefon er det trådløse ladeområdet normalt 
på midten av telefonens bakside, du kan søke opp din 
modell for å finne spesifikk posisjon. 

Trådløst ladeområde på en standard smarttelefon 

HYRE powerbank opereres med touch sensoren (1) på 
venstre side. For å lade enheter, plasser enheten som 
skal motta strøm på ladeområdet (2) på powerbanken. 
Et trykk på touch sensoren (1) skrur powerbanken 
på og den begynner å søke etter enhet (blinker blått 
lys). Den søker i 5 sekunder, og dersom ingen enhet 
er plassert på ladeområdet skrur powerbanken seg av. 
Dersom en enhet er oppdaget vil trådløs lading starte 
og holde på til enheten er fjernet, da vil powerbanken 
søke i 5 sekunder igjen og deretter skru seg av 
automatisk. 

Ved uforutsette feil, restart powerbank med å holde 
inne touch sensoren (1) i mer enn 5 sekunder til lilla 
lys vises. HYRE powerbank kan lade alle Qi-kompatible 
enheter eller fungere som batteri til battriløse produkter 
slik som HYRE lykt. 

For å lade HYRE powerbank, plasser den på HYRE 
solcelle, HYRE trådløs ladeplate, eller en annen 
trådløs lader som støtter Qi. Når lading er aktivert vil 
powerbankens LED lys (3) starte å blinke (grønt lys 
indikerer batterinivå fra 1-4). 

HYRE powerbank er vann- og støvtett (IP67). Etter 
bruk i saltvann, gjørme eller sand burde powerbanken 
vaskes med rennende rent vann. Produktet er ikke en 
“wearable”.

1. Touch sensor (på)
2. Ladeområde
3. LED lys indikatorer


