KIT LAMPA SOLARA

Descrierea produsului
Ideal pentru utilizarea în aer liber, fără acces la surse de energie electrică, acest produs este proiectat pentru
obținerea de lumină și încărcarea dispozitivelor mobile folosind energie solară.

Componente

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Panou solar
Panou de comandă
2 x Bec LED 1W
Indicator nivel încărcare baterie
Buton capacitiv de reglare luminozitate bec stâng
Buton capacitiv de reglare luminozitate bec drept
Port de conectare panou solar
Comutator On/Off
Port USB 2.0
Port de conectare bec
Port de conectare bec

Mod de utilizare
Montați panoul solar într-o zonă cu acces sporit la lumina solară. Panoul de comandă poate fi agățat pe un
perete folosind decupajul de pe spatele carcasei.
Conectați mufa panoului solar la portul (7) al panoului de comandă. Conectați mufele becurilor LED la porturile
(10) și (11). Lungimea cablurilor becurilor vă permite amplasarea acestora la o distanță de până la 5m față de
panoul de comandă.
ATENȚIE! Becurile LED incluse în pachet funcționează la o tensiune de ~6V. Nu folosiți becuri LED
pentru 220V sau alte tensiuni.
Porniți sistemul cu ajutorul comutatorului on/off (8).
Nivelul de luminozitate al becurilor poate fi reglat cu ajutorul butoanelor capacitive (5) și (6). Luminozitatea
poate fi reglată pe 3 niveluri: 100%, 50% și 0%.
Nivelul de încărcare a acumulatorului este afișat de cele cinci LED-uri ale indicatorului (4).
Pentru încărcarea dispozitivelor mobile, conectați cablul adaptor inclus în pachet la portul UXB 2.0 (9). Cablul
adaptor prezintă 2 tipuri de mufă: micro-USB și Lightning.
Portul micro-USB de încărcare a dispozitivului este marcat cu IN.
Produsul este echipat cu protecție împotriva supraîncărcării și a descărcării complete.
Consumul în stand-by este de ~0,03W.

Măsuri de întreținere și protecție
-

Folosiți produsul doar pentru scopul pentru care este destinat
Deși produsul este echipat cu protecție la supravoltaj și subvoltaj, evitați descărcarea completă a
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-

acumulatorului
În cazul perioadelor lungi de nefolosire, asigurați-vă că produsul este încărcat, iar comutatorul este
în poziția off
Sunt interzise desfacerea și dezasamblarea produsului
Sunt interzise tăierea, perforarea și orice alt tip de intervenție mecanică asupra produsului
Feriți produsul de contactul cu apa sau cu orice alt tip de lichid; în cazul în care produsul a fost udat,
sunt necesare cel puțin 24 ore pentru uscarea acestuia
Pentru curățarea produsului folosiți o cârpă textilă moale și uscată

Informații generale
Cod produs
Capacitate panou solar
Tip acumulator
Curent ieșire port USB
Becuri LED
Temperatură de culoare bec LED
Nivel de luminozitate bec LED
Autonomie becuri (la o încărcare
completă)
Mufe cablu USB 2.0
Lungime cablu panou solar
Lungime cablu bec
Grad de protecție
Masă netă

678103
5W 10.5V
Li-Ion, 7.4V, 2Ah
5V, 1A
1W, ~6V
6500K
100lm (la 100%)
10 ore pentru un bec conectat
5 ore pentru 2 becuri conectate
Micro-USB, Lightning
5m
5m
IP20
~1.25kg
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