
ŁADOWARKA SOLARNA 8 KONCÓWEK
MODEL: US2

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne
Ładowarka solarna 1350mAh z zestawem akcesoriów. Idealna w podróży, na biwaku i wszędzie 
tam, gdzie nie ma elektryczności. 

Specyfikacja: 
• Bateria: Litowo-polimerowa o pojemnośći 1350mAh 
• Napięcie wyjściowe: 5,5V 
• Maksymalne natężenie wyjściowe: 300mA 
• Czas podtrzymywania odbiornika prądu: - około 60-120minut (zależy od urządzenia) 
• Pełne naładowanie baterii/ładowarki słońcem: około 15-18 godzin 
• Pełne naładowanie baterii/ładowarki z portu USB: 2-3 godzin 
• Waga: około 50g 
• Wymiary: 93mm x 43mm x 11mm 

W zestawie:
• Ładowarka solarna 
• Ładowarka sieciowa +kabelek USB do ładowania ładowarki solarnej 
• Kabelek USB do ładowania zewnętrznych urządzeń 
• Kabelek przyłączeniowy + 8 końcówek do ładowania zewnętrznych urządzeń 
• Całość zapakowana w kolorowe, estetyczne pudełko 

2. Ładowanie wbudowanego akumulatora
Podłącz kabel USB do wejścia mini-B a drugi koniec (wtyczkę tupu A) podłącz do wolnego portu 
USB we włączonym komputerze lub do ładowarki sieciowej zawartej w zestawie.
• Zapali się zielona dioda LED ładowania.
• Po około 2-3 godzinach dioda LED ładowania zgaśnie, informując, że wewnętrzny akumulator 
został w pełni naładowany. Jeśli ładujesz urządzenie po raz pierwszy pozostaw je podłączone do 
ładowarki przez 10 godzin.

Ładowanie akumulatora wewnętrznego przy użyciu promieni słonecznych
• Po prostu umieść ładowarkę tak, aby promienie słoneczne padały na panel słoneczny. Zielona 
dioda zapali się sygnalizując ładowanie.
• W zależności od nasłonecznienia pełne ładowanie może zająć 15-18godzin. Gdy ładowanie 
dobiegnie końca zielona dioda zgaśnie.

3. Ładowanie urządzeń przenośnych
• Podłącz kabel wyjściowy prądu stałego (męska końcówka do wyjścia DC ładowarki).
• Podłącz wtyczkę (pasująca do urządzenia, które chcesz ładować) do żeńskiej końcówki kabla.
• Podłącz drugi koniec wtyczki do ładowanego urządzenia.
• W tej chwili ładowanie się rozpoczęło. Obserwuj proces ładowania na podłączonym urządzeniu i 
gdy się zakończy odłącz urządzenie od ładowarki.

4. Uwagi i środki ostrożności
• Nie narażaj urządzenia na silne wstrząsy, które mogą uszkodzić czułe elementy 

urządzenia.
• Regularnie przecieraj panel słoneczny sucha, delikatna ściereczką. Nie używaj 

detergentów ani alkoholu. Nie naciskaj nadmiernie na panel, grozi to jego uszkodzeniem.
• Nigdy nie zanurzaj panelu w wodzie ani w innych cieczach.
• Nie demontuj, modyfikuj i nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie.

IMPORTER: APTEL P.U.H., http://hurtownia.aptel.pl 

http://hurtownia.aptel.pl/

