
 

Uživatelský manuál 
 

Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Pro správnou funkci a bezpečnost, prosím přečtěte si tento 

návod předtím, než začnete tento produkt používat. Návod si uschovejte pro pozdější použití. 

 

 

Specifikace 
- Maximální výkon: 80W 
- Výstupy: 2x USB a DC5525 
- Max výstup na jednom: USB 5V2.4A 
- DC18V port: 18V2.4A 
- Účinnost převodu sluneční energie: 22% - 25% 
- Rozměr rozložené nabíječky: 135x60x0,6cm 
- Rozměr složené nabíječky: 31x19x9cm 
- Hmotnost celková hmotnost: 2,2kg 
- Barva: černá 

 
 
 

Materiál 
- Vysoce odolný PET solární panel 
- PVC 

 
 
 

Příslušenství 
- 10x konektorů pro notebook 
- 1x DC kabel (5.5x2.5mm—5.5x2.1mm) 
- 1x microUSB kabel 
- 1pár svíracích koncovek 
- 1x adapter do autozapalovače 
-  

 

Jak používat 
1, přesvěčte se, že dostatečně svítí slunce. Umístěte nabíječku na přímé slunce tak, aby slueční 
paprsky dopadaly na solární panel co nejvíce kolmo a odstraňte případné překážky, které by 
překážely přímému dopadu slunečních paprský na solární panely. 
 
 



 
 

2, jak nabíjet telefon, notebook atd. Zkontrolujte LED indikátor, pokud svítí, znamená to, že nabíječka 
je připravena. Propojte telefon odpovídajícím kabelem spolu s USB na solární nabíječce a 
zkontrolujte, zda telefon, notebook atd singnalizuje nabíjení. Některé notebooky potřebují pro 
zahájení nabíjení nabíjecí proud 3A v zapnutém stavu. Pokud nabíjení nezačne, je doporučené 
notebook vypnout a nechat dobít ze solární nabíječky vypnutý. 
 
 

 
 

Ostatní způsoby použití 
V balení jsou dva typy kabelů pro připojení k autobaterii. 
1, Pro automobily: ujistěte se, že zásuvka autozapalovače je pod stálým napětím i když je vypnuté 
zapalování. 
2, Pro automobily, motorové čluny atd je možné k autobaterii zapojit napřímo pomocí svorek 
dodávaných v balení. Červená svorka značí + černá svorka – 
 
 

Doporučení 
1, Používejte solární nabíječku za slunného počasí. Pokud je pod mrakem, nabíjecí proud je malý a 
nabíjení tak trvá dlouho. 
2, iPhone / iPad vyžadují vašší nabíjecí proud, odpojte a zapojte USB pokud telefon hlásí, že zařízení 
není podporováno. 
3, Solární nabíjení slouží výhradně jako nouzový zdroj nabíjení a trvá déle, než nabíjení běžným 
způsobem. Doporučujeme ještě jako mezičlánek mezi solární nabíječkou a zařízením, použít 
powerbanku. Nabíjecí proud je tak více stabilní. 
4, Nedoporučujeme vystavovat spolu s nabíječkou přímému slunci také telefon, tablet, nebo 
notebook. Vysoká teplota může vést k selhání baterie. 
5, Solární nabíječka je vyrobená z recyklovatelného solárního panelu. Použít může být 
mnohonásobně, ale po řádově 5. letech může dojít ke snížení účinnosti solárního panelu. Účinnost 
panelu bude ale stále dosahovat přibližně 80% původních hodnot. 
 

Upozornění 
1, Nepoškozujte povrch solárního panelu 
2, Umisťujte solární nabíječku vždy na přímé slunce, pokud možno co nejkolměji proti dopadu 
slunečních paprsků 
3, Nevystavujte nabíječku dešti ani vysoké vlhkosti. Dlouhodobé venkovní použití se nedoporučuje 
4, Je normální, že solární panely jsou při nabíjení horké 
 


