
USER MANUAL

QI 5W Solar 
Flashlight Powerbank 
20.000mAh

Tillverkad i Kina

(2014/53/EU art. 10-8) 
Frekvensområde: 110-205 kHz (Trådlös laddare) 
Trådlös laddning: 5 W Max. (Trådlös laddare) 

(2014/53/EU art. 10-9 Förenklad deklaration om överensstämmelse) 
C Two Products AB förklarar härmed att denna artikel uppfyller de väsentliga kraven och 
andra relevanta villkor i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om 
överensstämmelse finns tillgänglig på: usb.nu - sök på artikelnummer. 
Artikel nr: 16075  Modell: WSC31 

Elektriska och elektroniska apparater får inte kasseras i hushållet avfall enligt det europeiska WEEE-direktivet. 
Deras komponenter måste återvinnas separat eller kasseras separat eftersom giftigt och farliga komponenter, om 
de kasseras på fel sätt, kan orsaka bestående skada till hälsa och miljö. Som konsument är du enligt lagen om 
elektrisk och elektronisk utrustning (ElektroG) skyldig att kassera elektrisk och elektronisk utrustning ordentligt i 
slutet av sin livslängd. Kontakta din lokala avfallshantering företag. Med CE-märkningen förklarar vi att produkten 
är grundkraven och riktlinjer för europeiska förordningar.

C Two Products AB 
Ridbanegatan 4, 
213 77 Malmoe, Sweden. 

USER MANUAL

QI 5W Solar 
Flashlight Powerbank 
20.000mAh

Safety
Our current short circuit protect and auto power off. Intelligent MCU 
controller. High transfer efficiency and fast charging speed.
Fully tested for all batteries and PCB boards and finished product.
Long battery span, more than 500 times recharge cycles.
All our chargers have overcharging, discharging, short-circuiting and 
overvoltage protection which protects both the charger and the 
device being charged.

Precautions
• Please do not drop the product from a height, it may cause damage 
 to the product.
• Please do not impact or disassemble the product, it may cause 
 damage to the product.
• Please do not put this product in fire, it may cause product damage.
• Please use the correct charger according to the instructions; otherwise 
 it may cause damage to the product.
• To enable wireless charging keep the mobile phone no more than 
 8mm away from the powerbank.

Thank you for choosing this product.
Our Solar powerbanks can be charged by solar energy.
This product can wirelessly charge your mobile device with support of 
wireless charging.
This Powerbank supports 5V/3A  charge/discharge and Solar charge.

Charge the Solar Powerbank
• Use a 5V/2A charger to charge through the MicroUSB or 
 Lightning interface.
• Use a 5V/3A charger to charge through the TypeC interface.
• You can use solar energy to charge the powerbank, please put the 
 solar powerbank under the sun, it will turn on a green indicator light 
 when charging with solar energy.

Charge your phone or other device
• Charge the device in 5V/3A mode through the USB interface.
• Charge the device in 5V/3A mode through the TypeC interface.
• Charge the device in 5W mode via wireless charging.
• This product supports charging and discharging at same time.

Indicator light
• The solar powerbank will display the corresponding number of indicators
 according to the current power. It has 4 battery indicator lights when
 charging or discharging:

 

• The solar powerbank has a green indicator light, and the green 
 indicator light is on when it is charged by solar energy.
• There is a wireless charging indicator on the back of the solar powerbank,
 which lits up in green when charging wirelessly, and lits up in red when 
 it is fully charged or has discovered foreign objects.
• When there is only one remaining battery indicator flashing means 
 that the power of the solar powerbank is insufficient, please charge 
 the product in time.

Button function
• Click the button once to display the current power of the powerbank.
• Double-click the button to turn on the LED alarm function, 
 the red and blue lights flash alternately, and double-click the button 
 again to turn off the LED alarm function.
• Press and hold the button for 3 seconds to turn on or off the LED light. 
• When the LED light function is turned on, click the button again to 
 reduce the brightness of the LED, a total of 3 brightness levels.

On Off Capacity:

Säkerhet
Vår nuvarande kortslutningsskydd och automatisk avstängning. 
Intelligent MCU kontroller. Hög överföringseffektivitet och snabb 
laddningshastighet. Fullständigt testad för alla batterier och 
PCB-kort och färdig produkt. Lång batteritid, mer än 500 gånger 
uppladdningscykler. Samtliga våra laddare har skydd mot överladdning, 
urladdning, kortslutning samt överspänning vilket skyddar både laddare 
samt enheten som laddas.

Försiktighetsåtgärder
• Tappa inte produkten från en höjd, det kan orsaka skada
 till produkten.
• Vänligen slå inte på eller demontera produkten, det kan orsaka
 skada på produkten.
• Vänligen sätt inte denna produkt i eld, det kan orsaka produktskador.
• Använd rätt laddare enligt instruktionerna; annars kan det orsaka 
 skada på produkten.
• Håll avståndet mellan mobiltelefon och powerbank mindre 
 än 8 mm vid trådlös laddning.

Tack för att du valde denna produkt.
Våra solenergi powerbanks kan laddas med solenergi.
Denna produkt kan ladda din mobil trådlöst enhet med 
stöd för trådlös laddning.
Denna Powerbank stöder 5V/3A laddning/urladdning och solenergi.

Ladda Solar Powerbank
• Använd en 5V/2A laddare för att ladda genom MicroUSB 
 eller Lightning.
• Använd en 5V/3A-laddare för att ladda genom TypeC.
• Du kan använda solenergi för att ladda powerbanken, vänligen lägg
 solar powerbank under solen, den gröna indikatorlampa kommer att
 lysa vid laddning med solenergi.

Ladda din telefon eller annan enhet
• Ladda enheten i 5V/3A-läge via USB.
• Ladda enheten i 5V/3A-läge via TypeC.
• Ladda enheten i 5W-läge via trådlös laddning.
• Denna produkt stöder laddning och urladdning samtidigt.

Indikator ljus
• Lamporna visar återstående effekt i Powerbanken. 
 Den har 4 batteriindikatorlampor när laddning eller urladdning pågår:

 

•  Solar powerbanken har en grön indikatorlampa som lyser när den 
 laddas av solenergi.
• Det finns en trådlös laddningsindikator på baksidan av powerbanken 
 som lyser grönt när den laddas trådlöst, och lyser rött när den är 
 fulladdad eller har uuptäck främmande föremål.
• När endast en lampa lyser har powerbanken låg kapacitet, 
 ladda produkten i tid.

Knappfunktion
• Tryck på knappen en gång för att visa powerbankens aktuella effekt.
• Dubbelklicka på knappen för att slå på LED-larmfunktionen,
 de röda och blå lamporna blinkar växelvis. Dubbelklicka på knappen
 igen för att stänga av LED-larmfunktionen.
• Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att tända/släcka LED-lampan.
• När LED-ljusfunktionen är på, klicka på knappen igen för att
 minska ljusstyrkan på lysdioden, totalt 3 ljusstyrksnivåer.

On Off Kapacitet:

Made in China

(2014/53/EU art. 10-8) 
Frequency Range: 110-205 kHz (Wireless Charger) 
Wireless Power: 5 W Max. (Wireless Charger) 

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity) 
C Two Products AB hereby declares that this product complies with the essential requirements 
and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The complete EU Declaration of 
Conformity is available at: usb.nu - search on article number. Article no: 16075  Model: WSC31 

Electrical and electronic devices must not be disposed of with household waste according to the European WEEE 
directive. Their components must be recycled or disposed of separately because of toxic and hazardous 
components, if improperly disposed, it can cause lasting damage to health and the environment. As a consumer, 
you are required under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to dispose of electrical and 
electronic equipment properly at the end of its service life. Contact your local waste disposal company.
With the CE mark we declare that the product is the basic Requirements and guidelines of European regulations.

C Two Products AB 
Ridbanegatan 4, 
213 77 Malmoe, Sweden. 


