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EE KASUTUSJUHEND 

PÄIKESEPANEEL

SP-1500 
12 V
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01 |  OHUTUSJUHISED 

• Päikesepaneelil on ilmastikukindel kaitseümbris kaitseastmega IP 54 (tolmu ja 

veepritsmete kaitse), mistõttu sobib see kasutamiseks välistingimustes. Siiski 

tuleb päikesepaneeli kaitsta äärmuslike ilmastikutingimuste eest.
• Ärge jätke päikesepaneeli laadimise ajal järelevalveta. Pärast laadimist tuleb toi-

teplokk vooluallikast lahutada.
• Kui seadet pole plaanis pikemat aega kasutada, on soovitatav sisseehitatud aku 

enne umbes 75% täis laadida. Tühja või täiesti täis aku hoiustamine lühendab aku 

eluiga.
• Ärge visake päikesepaneeli tulle ega lühistage seda ning ärge võtke seda osadeks, 

muidu tekib plahvatusoht!
• Ärge kastke ega visake päikesepaneeli vette. 
• Ärge kasutage ega puudutage päikesepaneeli ja toiteplokki märgade kätega.
• Kaitske seadet löökide eest. Ärge kasutage mahakukkunud seadet. Sellisel juhul 

laske elektrikul seadet enne selle taassisselülitamist kontrollida.
• Kui seadmel on kahjustusi või defekte, ärge võtke seadet lahti ega proovige seda 

ise parandada. Elektrilöögi oht! Pöörduge edasimüüja poole.
• Füüsiliste või kognitiivsete erivajadustega inimesed tohivad seadet kasutada 

pärast instrueerimist ja järelevalve all.
• Südamestimulaatori, defibrillaatori või muu elektrilise implantaadiga isikud 

peavad hoidma kaamerast 30 cm kaugusele, sest seade tekitab magnetvälju.
• Seade ei ole mänguasi. Õnnetuste ja lämbumise vältimiseks hoidke seadet, tar-

vikuid ja pakkematerjale lastele ja koduloomadele kättesaamatult.
• Kaitske seadet mustuse eest. Ärge puhastage seadet bensiini või agressiivsete 

puhastusvahenditega. Soovitame puhastada seadme välispindu ebemevaba, 

kergelt niisutatud mikrokiudlapiga. Enne puhastamist lahutage vooluühendus!
• Hoidke seadet tolmuvabas, kuivas, jahedas kohas.
• Kõrvaldage seade, kui see on vigane või kui te ei soovi seda enam kasutada, ning 

järgige sealjuures elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivi (WEEE). 

Küsimuste korral pöörduge kohalike jäätmekäitluse eest vastutavate ametiasu-

tuste poole.

EE

TÄNAME teid DÖRRi kvaliteettoote kasuks otsustamise eest.

Lugege kasutusjuhend ja ohutusjuhised enne esimest kasutamist läbi.

Hoidke kasutusjuhendit edaspidiseks kasutamiseks seadme juures. Kui seadet kasu-

tavad teised inimesed, andke neile kasutusjuhend. Seadme müügi korral on kasu-

tusjuhend seadme lahutamatu osa ja tuleb kaasa anda.

DÖRR ei vastuta ebaõige kasutamise või kasutusjuhendi ja ohutusjuhiste eiramise 

tõttu tekkiva kahju korral.



04

02 | TOOTE KIRJELDUS

Kasutage DÖRRi päikesepaneeli koos sisseehitatud 1500 mAh liitiumioonakuga, 
et SnapShot Cloud 4Gvalvekaamerat või teisi sobiva 12 V ühendusega seadmeid 

säästlikumalt ja oluliselt kauem kasutada. 2 W maksimaalse väljundvõimsusega 

tänapäevase päikesepaneeli jaoks pole vaja otsest päikesevalgust – paneel toodab 

piisavalt energiat ka pilvise ilmaga ja talvel. Pidev valve on nüüd võimalik. Kaitseast-

mele IP 54 vastav päikesepaneel trotsib ka raskeid ilmatingimusi. 

Kaasasoleva hoidikuga saab päikesepaneeli kas statsionaarselt kinni kruvida või 

paigaldada kinnitusrihma abil. Tänu hoidiku liikuvatele liigenditele saab päikesepa-

neeli suunata päikese poole.

03 | OSADE KIRJELDUS

01 Päikesepaneel

02 Toiteploki sisendliitmik IN DC 12 V 

  02a)  Kummikate IN

03 LED-võimsusnäidiku nupp

04 LED- laadimis- ja võimsusnäidik

06 Väljundliitmik OUT DC 12 V

  06a)  Kummikate OUT

07 ¼-tolline ühenduskeere

08 Toiteplokk

  08a)  EL-i adapteri kinnitus

  08b)  Vabastusnupp

  08c) Ühenduspistik

  08d)  EL-i adapter

09 Ühenduskaabel 

  09a)  Kummikatted

  09b)  Õõnespistik

10 Hoidik/kinnitus

  10a)  3 ava kruvikinnituse jaoks

  10b)  2 aasa kinnitusrihma jaoks

  10c)  Kuulliigend

  10d)  Pesapeakruvi 1

  10e)  Pesapeakruvi 2

  10f)  ¼-tollise keermega kuulpea

11 Kinnitusrihm

12 Montaažikomplekt (3 kruvi koos tüübliga, pesapeakruvi)

04 | ESIMENE KASUTAMINE

Laadige sisseehitatud liitiumioonaku enne esimest kasutamist täis.

Asetage toiteploki (08) kinnitusse (08a) EL-i adapter (08d). Keerake EL-i adapterit 

(08d) päripäeva (suund LOCK), kuni adapter kuuldavalt fikseerub.

Avage päikesepaneelil kummikate IN (02a) ja ühendage toiteploki ühenduspistik 

(08c) sisendliitmikku (02). Ühendage toiteplokk (08) pistikupessa.

Laadimise ajal vilgub LED-laadimis- ja võimsusnäidikus (04) punane tuli. Kui päike-

sepaneel on täis laetud, süttib LED-laadimis- ja võimsusnäidikus (04) pidev punane 

tuli. 

Eemaldage toiteploki (08c) ühenduspistik ning lahutage toiteühendus. Sulgege si-

sendliitmik DC 12 V IN (02) jälle kummikattega IN (02a).

05 | KASUTAMINE (KASUTUSNÄIDE DÖRRI  
  SNAPSHOT CLOUD 4G KAAMERAGA)

Optimaalse tihenduse tagamiseks ühendage 2 kummikatet (09a) ühenduskaabli 

kahele õõnespistikule (09b).

Avage päikesepaneelil kummikate OUT (06a). Seejärel ühendage ühenduskaabel 

(09) päikesepaneeli väljundliitmikku DC 12 V OUT (06) ja ühendage teine ots Sna-

pShot Cloud 4G kaamera välise aku ühendusse. Lülitage kaamera tavapärasel viisil 

sisse. Päikesepaneel tuvastab ühendatud tarbija ja alustab vooluvarustust.

SnapShot Cloud 4G kaamerasse asetatud AA-patareisid/akusid ei ole vaja päikese-

paneeli ühendamisel eemaldada. Kaamera hakkab sisestatud patareisid kasutama 

kohe, kui päikesepaneeli väline vooluvarustus lahutatakse. 
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06 | MONTAAŽ

Keerake palli peaga (10f) kronsteini (10) arvesse ¼" keermeühendusega (07) taga-

küljel päikesepaneel. Viige kinnitusrihm (11) läbi kahe aasa (10b) ja tõmmake seejä-

rel ümber sobiva eseme kinni.

Alternatiivina võite kasutada majaseinale või muule sarnasele pinnale kinnitamiseks 

kruvisid ja tüübleid (12) ning 3 kruvikinnitusava (10a). 

Kasutage päikesepaneeli joondamiseks kaasasolevat pesapeavõtit (12). Vabastage/

fikseerige pesapeakruvi 1 (10d) kuulliigendi joondamiseks, pesapeakruviga 2 (10e) 

saab reguleerida kuulpead.

07 | PUHASTAMINE JA HOIUSTAMINE

Ärge puhastage seadet bensiini või agressiivsete puhastusvahenditega. Soovitame 

puhastada seadme välispindu ebemevaba, kergelt niisutatud mikrokiudlapiga. Enne 
puhastamist lahutage toide! Hoidke seadet tolmuvabas, kuivas, jahedas kohas. 

Seade ei ole mänguasi – hoidke seda lastele kättesaamatult. Hoidke seadet kodu-

loomadele kättesaamatult.

Aku
Sisseehitatud liitiumioon- 
aku 1500 mAh, 7,4 V

Väljundvõimsus max 2 W

Väljundpinge max 12 V

Väljundvool max 1600 mA

Pistikühendus Õõnespistik 4,0 × 1,7 × 10 mm (DC 2,1)

Toiteplokk
Sisend: AC 100-240 V~50/60 Hz 0,8 A 
Väljund: 12 V, 2 A

Kaabli pikkus u [m] 1,50 m (toiteplokk ja ühenduskaabel)

Kaitseaste IP54

¼-tolline ühenduskeere jah

Korpus Tugev plastkorpus

Värvus must

Kasutustemperatuur u [°C] -30 °C kuni +70 °C

Õhuniiskus u [%] 5–95%

Väline mõõt laius u [cm] 15,5

Väline mõõt kõrgus u [cm] 3

Väline mõõt pikkus u [cm] 14

Kaal u [g] 338

08 | TEHNILISED ANDMED

09 | TARNEKOMPLEKT

1 × päikesepaneel

1 × toiteplokk

1 × ühenduskaabel

2 × kummikatted õõnespistikutele

1 × hoidik 

1 × paigalduskomplekt (1 × pesapeakruvi, 3 × kruvi koos tüüblitega) 

1 × kinnitusrihm
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10 | KÕRVALDAMINE, CE-MÄRGISTUS

WEEE ALANE MÄRKUS

13. veebruaril 2003 Euroopas jõustunud WEEE-direktiiv (Waste Electrical and Electronic Equipment) tõi kaasa olulised muutused vanade elektroonikaseadmete jäätme-

käitluses. Direktiivi peamine eesmärk oli elektroonikaromude vältimine ning taaskasutuse, ringlussevõtu ja muu ümbertöötamise edendamine eesmärgiga vähendada 

prügi hulka. Tootel olev WEEE logo (prügikast) tähendab, et toodet ei tohi kõrvaldada olmejäätmena. Teie kohustus on viia kõik vanad elektri- ja elektroonikaseadmed 

vastavatesse kogumispunktidesse. Elektroonikajäätmete sortimine ja ümbertöötamine aitab loodusressursse säästlikumalt kasutada. Lisaks aitab elektroonikajäätmete 

ümbertöötamine kaitsta keskkonda ja inimeste tervist. Lisateavet elektri- ja elektroonikaseadmete kõrvaldamise, ümbertöötamise ja kogumispunktide kohta saate 

kohalikest asutustest, jäätmekäitlusettevõtetest, kauplustest ja seadme tootjalt.

10.2 ROHS-VASTAVUS

See toode vastab Euroopa RoHS-direktiivile, millega piiratakse teatud ohtlike ainete ja nende modifikatsioonide kasutamist elektri- ja elektroonikaseadmetes.

10.3 CE-MÄRGIS

Tootele trükitud CE-märgis vastab kehtivatele EL-i normidele ja tähendab, et seade vastab kõigile EL-i direktiivides selle toote kohta kehtestatud nõuetele.
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