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OBS  
� Læs  hele  denne  instruktion  før  du  tager  enheden  i  brug.           

Forkert  anvendelse  kan  ødelægge  det  indbyggede  lithium        
batteri   og   elektriske   komponenter.  

� Enheden   må   ikke   anvendes   i   nærheden   af   ild.  

� Enheden  oplades  helt  inden  brug  via  stikkontakt  eller  i          
solen.  

� Enheden  må  ikke  skilles  ad  -  herved  bortfalder  fabriks          
garantien.  

� Brug   ikke   en   metalleder   til   at   kortslutte   batterierne.  

� Bland   ikke   gamle   og   nye   batterier.  

� Bland   ikke   batterier   fra   forskellige   mærker..  

� Skape   genstand   må   ikke   berøre   solpanelet.  

� Brug  batterier  af  typen  18650  uden  en        
beskyttelseskrave   med   længde   67   mm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

General   Beskrivelse  
 
Dette  produkt  er  en  soloplader,  der  indeholder  et  solpanel  og           
en   mobil   powerbank,   der   omdanner   solenergi   til   elektricitet.   
 
Dette  højeffektive  enhed  er  bygget  specielt  til        
overvågningskameraer,  men  den  kan  også  bruges  til  opladning         
af   andre   elektriske   produkter.  
 
Solopladeren  understøtter  jævnstrøm  på  5V  /  2A.  Den  kan          
oplades  med  solenergi  eller  output  på  5V  /  1A  konverteret  af  en             
AC-adapter   via   et   USB-kabel.  
 
 

Tegning  

        
                  Solar   Panel  
 

 
                  Mobile   Power   Bank   
 

  LED   Indikatorer  
 
Den   enkelte   LED-indikator   viser   2   farver:  
 
-   Rød   indikerer   opladning  
-   Grønt   indikerer,   at   opladningen   er   afsluttet  
-   Intet   lys   -   Der   oplades   ikke  
 
De   4   LED-indikatorer   viser   batteri   kapacitet.  
1.  

LED  
Antal  

1  2  3  4  

Batteri  
styrke  

<25%  25%-50%  50%-75%  >75%  

 
OBS:   Tryk   på   knappen   for   at   vise   batter   styrken.  
 
Opladening  
 
Der   er   2   måder   at   oplader   produktet   på:  
 
1  -  Brug  solenergi  til  at  oplade.  Sørg  for  at  justere  vinklen             
mellem  solen  og  solpanelet,  så  der  holdes  en  lodret  vinkel  ved            
middagstid  for  at  sikre  den  bedste  opladnings  effektivitet.         
Solopladeren  forsyner  kameraet  med  strøm  samtidig  med  at         
enheden   oplades.  
 
Solopladnings  effektiviteten  kan  påvirkes  af  vejr,  breddegrad,        
årstider  osv.  F.eks.  vil  opladningstiden  være  meget  hurtigere  på          
solrige   sommerdage   end   overskyede   efterårsdage.  
 
2  -,  Brug  et  USB-kabel,  der  er  tilsluttet  et  almindelig  strømstik            
eller  oplad  via  computeren.  Husk  at  sørge  for,  at  strømstikkets           
eller  USB-kablets  udgangsport  stemmer  overens  med  input        
porten   på   den   mobile   powerbank.   
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Når   opladningen   er   afsluttet,   skal   du   fjerne   kablet   fra   kameraet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Enheden  kan  afgive  en  svag  lyd  under  opladning  via  strømstik           
(AC   adapter)   -   det   er   helt   normalt.   
 
Der  medfølger  ikke  et  strømstik  i  pakken,  men  du  kan  anvende            
den,   du   har   til   din   telefon.  
 
OBS  -  Sørg  for  at  enheden  ikke  oplader  i  mere  end  20  timer              
via  strømstikket  -  ellers  kan  enheden  blive  ødelagt  som          
følge   af   overophedning,   brand   eller   andre   farer.  
 
 

Installation  
 
Når  du  bruger  dette  produkt  i  et  udendørs  miljø,  skal  du            
installere   solopladeren   som   følger:  
 

● Træk   USB-ledningen   ud   af   solpanelet  
● Skub  den  mobile  powerbank  på  plads  på  bagsiden  af          

solpanelet  
● Indsæt  kabelporten  på  solpanelet  i  input  porten  på         

den   mobile   powerbank  
● Åbn  de  2  solpaneler  så  de  danner  en  vandret  linje           

vendt   imod   solen  
● Spænd  de  to  knapper  øverst  og  nederst  så  solpanelet          

ikke   kan   klappe   sammen.  
 

     
● Monter  opladeren  på  en  stub  eller  et  træ  med  en           

skrue   og   beslag  
● Tilslut  USB-kablet  til  den  mobile  powerbank  til  at         

levere   strøm   til   dine   kameraer   eller   andre   el-produkter.  
 

  
 
 
 

Bemærk  -  Fjern  låsen  på  solpanelet  efter  brug  -  Ellers  kan            
du   ikke   klappe   det   sammen.  
 
 

Techniske   Specificationer  
 
Solpanel  

Dimension  Foldet ： 126x93x23   mm  
Åbent ： 179x126x13   mm  

Vægt  140   g  

Power  2.5   W  

Output   Vol  5   V  

Output  500mA （ max ）  

Vandtæt   Rating  IP65  

Arbejdstemperatur  -20   ~   80°C  
 
  Power   Bank  

Dimension  134x94x31   mm  

Input  5V/2A  

Output  5V/2A  

Vægt  163   g  

Batteri  4   x    18650    Batterier  
 

Effekt  85%~90%  

Vandtæt   Rating  IP66  

Opladningstemperatur  -20   ~   50°C  

Udledningstemperatur  -20   ~   60°C  

Kredsløbsbeskyttelse  Short   Circuit  

Sikkerhedgodkendelse  FCC,CE,   RoHS  
Indhold   i   pakken  

 Antal  
Solpanel  1  

Mobile   power   bank  1  
Engelsk   manual  1  
Montage   beslag  1  

USB   kabel   1  

Abandnt   Cautions  
 
Sørg   for   korrekt   bortskaffelse   af   dette   produkt.  

 
Denne  mærkning  indikerer,  at  dette  produkt  ikke  skal         
bortskaffes   med   andet   husholdningsaffald   i   hele   EU.   
 
For  at  forhindre  mulig  skade  på  miljøet  eller  menneskers          
sundhed  ved  ukontrolleret  bortskaffelse  af  affald  skal  produktet         
genbruges  ansvarligt  for  at  fremme  bæredygtig  genbrug  af         
ressourcer.   
 
For  at  returnere  din  brugte  enhed  skal  du  bruge  retur-  og            
indsamlingssystemerne  eller  kontakte  Dangate  eller      
forhandleren,   hvor   produktet   blev   købt.   
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