
                                                                                   Návod k obsluze
G977 - Přenosný fotovoltaický solární panel 2x7W s USB, solární nabíječka

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto
produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.
Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do
provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte
jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i
tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej
mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:
Tato nabíječka má skvělou kompatibilitu pro mobilní telefony, IPAD, MP3, MP4, digitální 
fotoaparáty, herní konzole PSP, GPS, iphone, mobilní DVD, Bluetooth sluchátka, Bluetooth 
stereo, náramek, mini hračky, IPOD a další digitální nabíjecí produkty.
Solární nabíječka je vázána na sluneční světlo, když má nedostatečné světelné podmínky 
(osvětlovací světlo, deštivé dny, noční měsíc) není schopna splnit funkci solární nabíječky.

Ikona produktu

1. taška
2. šňůrka
3. schránka
4. kapsa
5. regulátor
6. USB rozhraní
7. Podpůrná noha

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:
1. Použijte k připojení původní datový kabel zařízení (telefonu nebo tabletu), na obrazovce se 
objeví příznak nabíjení.
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2. Umístěte solární nabíječku na přímé sluneční záření, nabíjecí účinek závisí na úhlu a 
intenzitě slunečního světla, upravte úhel tak, aby sluneční světlo a solární nabíječka byli ve 
svislém stavu (nejlepší úhel je 90°)

3. Pokuste se zabránit nabíjení v prostředí, ve kterém je sluneční světlo blokováno sklem, 
nabíjení přes sklo prodlužuje dobu nabíjení.

4. Poznámka: Tento výstupní výkon solární nabíječky je malý, takže nemůže nabíjet IPAD nebo
tablety přímo, ale může nabíjet powerbank.

Pozor
1. Při používání solární nabíječky používejte nabíjecí zařízení s původním továrním nabíjecím 
kabelem pro nabíjení, jinak ovlivníte nabíjení nebo nebudete moci nabíjet.
2. Při nabíjení zařízení se ujistěte, že je kabel správně připojen k řídicí jednotce USB. Pokud 
modré světlo bliká, znamená to, že intenzita světla je nedostatečná nebo nabíjení selhalo a je 
třeba znovu vyzkoušet na slunci. Pokud stále bliká, zkuste vyměnit kabel a proveďte 
půlhodinový test nabíjení. Pokud se stále nenabíjí, vyměňte nabíjecí zařízení, které stále nelze 
nabít, kontaktujte místního prodejce nebo další prodejní ošetření.
3. Solární nabíječka není vodotěsná, nevystavujte ji dešti, zabraňte zničení skládací desky s 
plošnými spoji prosáknutím vody.
4. Panel použijte při teplotě -20 ° C - 70 ° C, při nabíjení ve sněhu, ujistěte se, že výstupní 
USB je izolováno dalšího sněhu a ledu, regulační deska během provozu bude zahřívána a tím 
dojde k roztátí sněhu nebo ledu a voda se dostane snadněji plošných spojů desky, což vede k 
poškození.
5. Panel absorbuje sluneční světlo, bude zahříván, tento jev je normální, teplota musí být nižší 
než 70°C.
6. Vyhněte se jakýmkoliv předmětům, které blokují absorpci slunečního záření
7. Nepoužívejte prosím uživatelské vstupní zařízení v napěťovém rozsahu 5V ±1V, skládací 
solární nepřijme 9V, 12V, 24V a další zařízení k nabíjení.
8. Výrobek používejte, pokud je mimo dosah ohně, nad předměty s teplotou nad 80 ° C, 
kyselinami, zásadami a jinými žíravými látkami.
9. Tento produkt je kompatibilní s telefonním systémem Android Apple, hudebním 
přehrávačem, GPS, navigačními systémy pro automobily.
10. Při použití ve slabém světle budou modrá dioda stále svítit, což indikuje, že požadavky jsou
vyšší, nabíjením různých typů podmínek zatížení se mění nabíjecí zatížení, modré světlo se 
rozsvítí, pokud selže i tento případ nabíjení, použijte jej pod sluncem.
11. Použijte USB monitor připojeného zařízení pro aktuální zobrazení údajů o přístroji, 
doporučuje se nabíjet v době největšího slunečného svitu (9:00 - 17:00), s přímým připojením
zkušebního zatížení slunečním zářením do skutečného nabití.
12. Nepoužívejte benzín, alkohol a jiné hořlavé látky.
13. Nepřibližujte se k elektrickému vedení, základní stanici, klimatizaci a dalšímu 
vysokofrekvenčnímu prostředí.
Poznámka: Pokud se na elektronickém zařízení zobrazuje zpráva „Nepodporuje toto nabíjecí 
zařízení“ nebo není indikováno nabíjení, odpojte prosím kabel USB připojený k solárnímu 
panelu a potom znovu připojte kabel USB nebo upravte úhel solárního panelu se slunečním 
světlem.
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Složené balení 2x6W
1. Nepokládejte prosím předměty na solární nabíječku, jako jsou klíče, sponky na papír a jiné 
malé vodivé předměty nebo předměty náchylné ke zkratu v případě skládacího vaku na výrobu
energie, který poškozuje desku s obvody a baterii.
2. Solární nabíječka podporuje nízký světelný výkon, ale energie generovaná nízkým světlem 
je relativně malá. Nabíjecí zařízení je větší než kapacita zařízení. Baterie 1 000mAh má 
pomalejší nabíjecí účinek. Doba nabíjení je často podle skutečné situace delší než 5 hodin. 
Tam, kde je nedostatek, zvýrazní efekt slabé osvětlení.
3. Pro nabíjení při slabém osvětlení se doporučuje používat mobilní energii a zastavit nabíjení, 
pokud je v nabíjecím vaku neobvyklý zvuk.

Výkonové parametry přenosného solárního modulu
 Typ modul 2 * 7W
Velikost modulu mm 295 * 160 * 10 mm
 N.W Kg  0,39

Specifikace

 Maximální výkon  W  14
 Maximální napájecí napětí  V  6,96
 Maximální proudový výkon  A  1,99
 Napětí otevřeného obvodu  V  8,21
 Zkratový proud  A  2,11

Podmínky STC (standardní zkušební podmínky): ozáření: 1 000 W / m2 - AM 1,5 spektrum - 
teplota: 25 ° C.

Bezpečnostní tipy
- Před použitím produktu si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny
- Pokud je produkt neobvyklý nebo poškozený, nepoužívejte jej
- Zabraňte vniknutí vody do regulátoru
- Zabraňte kolizi povrchu ostrých předmětů solárních modulů
- Žádné interní části licence opravitelné uživatelem, nerozebírejte ani se nepokoušejte je 
opravit.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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