
TESE 6 cell Battery Pack Gebruiksaanwijzing

Aan de zijkant bevindt zich een ON/OFF knop. Voor gebruik met 
de Qmaster Senior moet deze altijd op OFF blijven staan. Het is 
namelijk een besparingsknop die regelt of de batterypack 
automatisch uitschakelt of niet. Staat ie in "ON" dan schakelt hij 
automatisch uit als hij geen verbruik meet. Dat gebeurt als je fan 
niet draait en dat wil je dus niet. Altijd in OFF....

Poorten
Aan de "onderste" korte kant zitten een aantal aansluitingen. 
Twee USB poorten, daarvoor moet het voltage op 5V staan om te 
gebruiken. 
Een poort om je pack op te laden (daarvoor is een USB snoertje 
meegeleverd). Dit is de linker ronde aansluiting in de foto.
Een poort om je Qmaster Senior van stroom te voorzien (ook een 
kabeltje voor meegeleverd). Dit is de rechter ronde aansluiting in 
de foto.

Opladen
Plaats het meegeleverde USB kabeltje in een oplader , zoals 
voor je iPad. Gebruik een grotere oplader als je die hebt, want 
het opladen duurt nogal even en je oplader kan anders wel heel 
warm worden. Een oplader zoals bij een iPad wordt geleverd 
werkt prima.
Plaats het kabeltje in je battery pack. Nu begint het opladen 
meteen. Het maakt niet uit of je pack uit of aan staat voordat je 
met opladen begint. Het knipperende ledje geeft aan (in %) 
hoever hij is met laden. Als alle ledjes blijven branden en niets 
meer knippert is hij vol. Haal dan het kabeltje er uit. Helaas kun je 
niet je pack gebruiken en opladen tegelijk. Opladen heeft 
voorrang en er komt niets uit de poorten tijdens het laden.

Gebruik
Het aanzetten gebeurt door de knop op de voorkant, naast de ledjes, kort in te drukken. Dan 
knipperen alle ledjes driemaal tegelijk om aan te geven dat hij aangaat. Daarna lopen de ledjes op 
tot het percentage (20, 40, 60, 80 of 100) waartoe de battery is gevuld. Vervolgens blijft 1 ledje 
branden. Dat geeft nu het voltage aan, 5V in dit geval.
Voor je Qmaster Senior heb je 12V nodig. Om dit te selecteren, houd je de knop ingedrukt tot het 
voltage ledje naar de volgende waarde verspringt. Duurt ongeveer 2 seconden per stap. Dit doe je 
4 keer, dan ben je bij 12 V. Nu kun je hem gebruiken.



Uitschakelen
Om hem uit te zetten, houd je de knop weer ingedrukt en gaan alle ledjes kort branden en gaan ze 
1 voor 1 uit om aan te geven dat hij uitschakelt.
Let op! De schakelaar aan de zijkant staat op OFF, dus hij schakelt niet automatisch uit. Je kunt je 
battery pack alleen uitschakelen als het geselecteerde voltage 12V is. Gebruik je hem ergens 
anders voor en heb je een lager voltage geselecteerd, dan moet je dus eerst naar 12V steppen om 
hem uit te kunnen schakelen.

Gebruik met andere apparaten
Als je je battery pack gebruikt om bijvoorbeeld je mobiele telefoon op te laden op vakantie o.i.d., 
kan het slim zijn de knop aan de zijkant op ON te zetten. Dan schakelt hij uit als je telefoon vol is 
en blijft het pack dus ook zo vol mogelijk. Denk er dan aan als je hem weer met je Qmaster Senior 
gaat gebruiken om hem weer even naar OFF terug te zetten om te voorkomen dat hij ongewenst 
uitschakelt.

Restpercentage
Bronnen op internet geven aan dat het electronisch circuit in de battery pack nauwkeuriger gaat 
aanwijzen naar mate de pack vaker is ont- en opgeladen. Wij hebben hier tot dusver niets van 
gemerkt of van teruggekoppeld gekregen.

Waarschuwing
In de pack zitten Panasonic batterijen van hoge capaciteit (ze zijn 2900 mAh per stuk, voor een 
totale capaciteit van 17400mAh). Dit zijn A-merk batterijen en dat heeft een reden. Er zijn veel 
batterijen van inferieure kwaliteit te koop en dat is niet wenselijk bij batterijen van deze grootte en 
capaciteit. Hoewel dit kwalitatief zeer goede batterijen zijn, is het belangrijk te beseffen dat 
verkeerd gebruik gevaarlijk kan zijn. Het is erg belangrijk de batterijen niet om te draaien (verkeerd 
om plaatsen), te demonteren of in vuur te gooien. Dit brengt explosie- en/of brandgevaar met zich 
mee. Zoals met meer oplaadbare Lithium batterijen, verdient het de aanbeveling overdag op te 
laden, zodat het mogelijk is in te grijpen mocht er iets fout gaan. Al deze aanbevelingen komen van 
de producent en leverancier van de batterijen. Deze opmerkingen zijn geen reden voor zorgen, we 
weten ook allemaal dat we voorzichtig moeten zijn met kokend water en houden open vuur uit de 
buurt tijdens het tanken van de auto.... Gewoon geen domme dingen doen, dat gaat alles prima.


