
Usage Instruction
Thank you for choosing our product, it will accompany you and 
your digital devices to have a beautiful and wonderful time. You 
can enjoy movie, music, communication and internet without 
worrying about insufficient battery power.

Compatibility
This product is compatible with Android phones, Windows 
Phones, iPhone etc.

Maintenance
In order to stimulate all of the potentials of product, please 
operate it as followings:
If you do not use this product for a long time, please charge 
product once every three months. 
Please store product in the dry area and prevent it from 
humid area and corrosive materials. Please do not use 
chemicals, soap or detergents to clean  product.

Warning
Please read instruction before using. If any abnormal 
situation such as deformation, overheat, smoking and fire 
happens and harms you,  we will not bear any responsibility.

1.Do not expose the product to high temperature 
    environment, including under strong sunshine (Excluding   
    solar technology series products). Do not put the product       
    into fire or other high temperature environment.
2.Do not drastically throw, hit, rub and etc. If such action 
   causes the product to have any abnormal situation such as
   indentation, perforation, crack, and etc., please stop using 
   immediately and contact with retailers and manufactures.
3.All products have passed the inspection. If you find the 
   situation such as overheat, deformation, breakage, 
   scratch, and etc. when using, please stop using 
   immediately and contact with retailers and manufactures.  

Product Instruction

Specifications:
Product Name: Android and iPhone Juice Bank
Product Model: iX-L14
Battery Type: Polymer Battery
Dimension: 103*58.5*18.1 (mm)
Weight: about 133g
Capacity: 4260mAh/3.7V
Input: 5V/1A
Output: 5V/1A
Charging time: about 6.5 hours
Working Temperature: -10C~50C
Self-consumption: <500uA

Features:
• Compact and elegant design
• Built-in cables, marvellous function
• Enjoy fashionable and high quality life with her in hand
• Provide 4-level safety protection against over-charging, 
over-discharging, over-load, and short-circuit

3.All products have passed the inspection. If you find the 
    situation such as overheat, deformation, breakage, 
    scratch, and etc. when using, please stop using 
    immediately and contact with retailers and manufactures. 
4. Do not disassemble or try to fix the product; do not 
    change the product's internal accessories by yourself.
5. Do not put this product under humid air or in the liquid and    
    please keep the product dry.
6. Except the configured USB cable of the product, do not  use     
    other methods or equipment to charge the product by yourself. 
    If charging product by other methods, please read instruction 
    specifically. 
7. We suggest that elders and teenagers should be guided or 
    supervised when using this product. 
8. In order to expand storage time, please make sure to
    full charging before first use.
9. Do not throw the product into trash can directly and 
    please send it to local  professional recycling center or
    manufacture's after-sales service center.

Disclaimer Clause
This product is only allowed to use on those compatible 
mobile digital devices. Please read the instruction carefully 
before using to ensure this product is compatible with your 
product. Any results from improper using of this product, we will 
not assume any duty.

Package Contents
• Android & iPhone Juice Bank
• Instruction book

Product Model: iX-L14

Component Instruction
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2. iX-L14 Juice Bank  charge for digital devices
1) Press the ON/OFF button for 3 seconds to start Juice Bank, then 
connect it to digital device, charging begins. To protect the open case 
from being damaged, users should pull the built-in cables out to 
charge device and keep the case closed smoothly.

2) When charging finished, remove the device, and press 
     the ON/OFF button for 3 seconds to shut down Juice Bank. Or the 
Juice Bank will shut down   
     automatically 60 seconds after removing the device. 
3) Charge and discharge synchronously
     Juice Bank can synchronously charge digital
     device while in charging mode.

Important Note:  Note: The input of iX-L14 is 5V 1A, if you want to 
charge iX-L14 from wall outlet, please use wall charger of a mobile 
phone. Not a wall charger of a tablet. Because these type of chargers 
use 5V 2A and gives a higher pressure to the components inside 
iX-L14, which might negatively affect the life cycle of iX-L14.

MICRO USB
OUTPUT

Operation lnstruction

1. Charging iX-L14 Juice Bank
1) Short click of the ON/OFF button to indicate the current       
    capacity.
    4 LED light on: 90%-100% power
    3 LED light on: 65%-90% power
    2 LED light on: 25%-65% power
    1 LED light on: 15%-25% power
    No LED on: Less than 15% power
    When the voltage is too low, LED twinkles and then go 
    out Juice Bank stops charging automatically,and it needs to be     
    charged in time.
2) Connect iX-L14  Juice Bank to PC or other devices with 
    USB port for charging. When charging, the power 
    indicator light keeps on, LED twinkles circularly; when 
    finished, 4 LED light keep on. To protect the open case
    from being damaged, users should pull the built-in cables  out to 
    recharge and keep the case closed smoothly.

USB INPUT 

Thank you for purchasing our product. 
For optimum performance and safety, 
please read these instructions carefully 
before operating the product. Please 
keep this manual for future reference.



Gebruik instructie
Dank voor het kiezen voor ons product, deze zal u en uw mobiele 
apparaten vergezellen zodat u een ongestoorde tijd kunt 
beleven. Geniet van films, muziek, communicatie en internet 
zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over voldoende batterij 
capaciteit.

Compatibiliteit 
Dit product is geschikt voor Android telefoons, Windows 
telefoons en iPhones.

Onderhoud
Om het maximale uit uw product te halen, kunt u dit product het 
beste als volgt onderhouden: 
Indien u dit product langere tijd niet gebruikt, laadt het product 
dan eens in de drie maanden op. Bewaar het product in een 
droge omgeving en voorkom vochtige omstandigheden en 
bijtende stoffen. Gebruik geen chemicaliën, zeep of 
reinigingsmiddelen om deze noodlader te reinigen.

Waarschuwing
1. Lees deze instructie voor gebruikt. Indien zich abnormale 
    situaties voordoen zoals vervorming, oververhitting, 
    rookvorming of het ontstaan van vuur dan dragen wij hiervoor 
    geen verantwoordelijkheid.Stel dit product niet bloot aan hoge 
    temperaturen, inclusief zonneschijn (Exclusief serie producten 
    die zijn uitgerust met Solar technologie). Leg dit product niet in     
    vuur of andere omgeving met hoge temperaturen.
2. Indien een dergelijke situatie deuken, perforatie, scheuren etc. 
    veroorzaakt, stopt u dan onmiddellijk met het gebruik van dit 
    product en neemt u contact op met uw Retailer of de Fabrikant.

Product Instructie 

Specificaties:
Product Naam: Android en iPhone Juice Bank
Product Model: iX-L14
Batterij Type: Polymer Battery
Afmetingen: 103*58.5*18.1 (mm)
Gewicht: about 133g
Capaciteit: 4260mAh/3.7V
Input: 5V/1A
Output: 5V/1A
Laad tijd: about 6.5 hours
Bedrijfstemperatuur: -10C~50C
Verbruik: <500uA

Functies:
• Compact en elegant ontwerp
• Ingebouwde kabels, geweldige functionaliteit
• Dit product biedt u een modieus ontwerp en hoge kwaliteit 
• Biedt 4 veiligheid niveaus: bescherming tegen over-laden, 
over-ontladen, over-belasting, en kortsluiting

3. Alle producten zijn geslaagd voor inspectie. Indien er zich een 
    situatie voordoet zoals oververhitting, vervorming, breuk, 
    diepe krassen etc., stopt u dan onmiddellijk met het gebruik 
    van dit product en neemt u contact op met uw Retailer of de 
    Fabrikant.
4. Demonteert of tracht u dit product niet zelf te repareren; 
    vervang geen interne accessoires op eigen gelegenheid.
5. Stel dit product niet bloot aan vochtige omstandigheden of 
    vloeistof en houdt u dit product droog.
6. Gebruikt u buiten de geïntegreerde USB kabel geen andere 
    methoden of apparatuur om het product zelf te laden. Indien u 
    dit toch wenste te doen, leest u de instructie dan aandachtig 
    door.
7. We adviseren dat ouderen, jongere gebruikers begeleiden bij 
    het gebruik van dit product.
8. Voor een optimale laad capaciteit, maak u er zeker van dat het 
    apparaat tijdens het eerste gebruik volledig wordt volgeladen. 
9. Gooi dit product niet weg bij het huis afval. Maar breng het 
    naar een lokaal en professioneel recycling bedrijf of een 
    gespecialiseerd service center.

Disclaimer Clausule
Dit product is geschikt voor compatibele mobiele apparatuur. 
Lees deze instructie hiervoor aandachtig door zodat u uzelf er 
zeker van kunt stellen dat dit product geschikt is voor uw 
apparaat. Indien zich problemen voordoen vanwege foutief 
gebruik, accepteren wij geen enkele verantwoordelijkheid.

Doos inhoud
• Android & iPhone Juice Bank
• Instructie boekje

Product Model: iX-L14
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2. Laden van digitale apparaten met de iX-L14 Juice Bank  
1) Houdt de AAN/UIT knop gedurende 3 seconden ingedrukt om 
te starten met de Juice Bank. Sluit de Juice Bank aan op het 
digitale apparaat en het opladen begint. Om de open klep te 
beschermen, trekt u de ingebouwde kabels uit het apparaat om te 
laden zodat de klep vervolgens gesloten kan worden en de 
gesloten behuizing in goede staat blijft.

2) Zodra het laden beëindigd kan worden, verwijdert u het 
apparaat, en drukt u gedurende 3 seconden op de AAN/UIT knop 
om de Juice Bank uit te schakelen. De Juice Bank schakelt 
automatisch uit na 60 seconden nadat het apparaat losgekoppeld 
is. 
3) Laden en ontladen kan tegelijkertijd plaatsvinden tijdens het 
opladen van de Juice Bank. 

Belangrijke Opmerking: De input van de iX-L14 bedraagt for 5V 
1A. In het geval u de iX-L14 via een stopcontact wilt laden, 
gebrukt u dan de netlader van een mobiele telefoon. En geen 
netlader van een tablet. Dit laatste type netladers gebruikt 5V 2A 
en geeft een hogere last op de componenten van de iX-L14 
hetgeen de levensduur van de iX-L14 kan verkorten.

MICRO USB
OUTPUT

Bediening Instructie
1. Laden van iX-L14 Juice Bank
1) Klik kort op de AAN/UIT knop voor het bekijken van de huidige 
    capaciteit
    4 LED lampjes aan: 90%-100% stroom
    3 LED lampjes aan: 65%-90% stroom
    2 LED lampjes aan: 25%-65% stroom
    1 LED lampjes aan: 15%-25% stroom
    Geen  LED’s aan: Minder dan 15% stroom
    Indien de spanning te laag is, fonkelt de LED en stopt de Juice 
    Bank automatisch met laden. Het apparaat zal op korte termijn 
    bijgeladen moeten worden.
 2) Sluit de iX-L14 Juice Bank aan op een PC of op andere 
    apparaten middels de USB laad poort. Tijdens het laden blijft 
    de stroom indicator aan en fonkelen de LED’s circulair. Zodra 
    het apparaat volgeladen is branden de 4 LED's continu. Om de 
    open klep te beschermen, trekt u de ingebouwde kabels uit het 
    apparaat om te laden zodat de klep vervolgens gesloten kan 
    worden en de gesloten behuizing in goede staat blijft.

USB INPUT 

Dank voor het aanschaffen van ons 
product. Voor optimale prestatie en 
veiligheid, leest u deze instructies s.v.p. 
goed door alovrens u begint met het 
gebruik van dit product. Bewaart u deze 
handleiding ter referentie voor toekom-
stig gebruik.


