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01 |
•

DĖKOJAME, kad nusprendėte įsigyti aukštos kokybės bendrovės DÖRR gaminį.
•

Prieš pradėdami jį naudoti, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos nurodymus.

•

Laikykite naudojimo instrukciją kartu su gaminiu, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti. Jei šį prietaisą naudos kiti asmenys, perduokite instrukciją jiems. Pardavę
prietaisą kartu su juo perduokite ir instrukciją.

•

•

DÖRR neprisiima atsakomybės už netinkamą gaminio naudojimą arba naudojimo
instrukcijos ir saugos nurodymų nesilaikymą.
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SAUGOS NURODYMAI

Kadangi saulės plokštės korpusas pagal apsaugos klasę IP54 yra atsparus oro
pokyčiams (apsaugotas nuo dulkių ir vandens purslų), ši plokštė gali būti naudojama lauke. Vis dėl to saugokite saulės plokštę nuo ekstremalių oro sąlygų.
Įkrovimo metu nepalikite saulės plokštės be priežiūros. Kai įkrovimas bus baigtas,
atjunkite maitinimo šaltinį nuo elektros tinklo.
Jei prietaisas bus nenaudojamas ilgesnį laiką, rekomenduojama įdėtą akumuliatorių prieš tai įkrauti iki maždaug 75 %. Tuščio arba visiškai įkrauto akumuliatoriaus
laikymas sutrumpina naudojimo trukmę.
Nemeskite saulės plokštės į ugnį, saugokite, kad neįvyktų trumpas jungimas, ir
neardykite – gali sprogti!
Nepanardinkite saulės plokštės arba nemeskite jos į vandenį.
Jei jūsų rankos šlapios, saulės plokštės ir maitinimo šaltinio nenaudokite ir prie
jų nesilieskite.
Saugokite prietaisą nuo smūgių. Nenaudokite prietaiso, jei jis nukrito. Taip atsitikus, prieš prietaisą įjungdami vėl, patikėkite jį patikrinti kvalifikuotam elektrikui.
Jei prietaisas nekokybiškas arba pažeistas, nebandykite jo išmontuoti ir pataisyti
patys – galite patirti elektros smūgį! Kreipkitės į pardavėją.
Fizinių arba kognityvinių sutrikimų turintys asmenys prietaisu gali naudotis tik
tada, jei jiems vadovauja ir juos prižiūri kitas asmuo.
Asmenys, turintys širdies stimuliatorių, defibriliatorių ar kitus elektrinius
implantus, turėtų išlaikyti ne mažesnį kaip 30 cm atstumą, nes prietaisas sukuria
magnetinius laukus.
Prietaisas nėra žaislas. Prietaisą, jo priedus ir pakavimo medžiagas laikykite
toliau nuo vaikų ir naminių gyvūnėlių, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų
ir uždusimo.
Saugokite prietaisą nuo purvo. Prietaiso valymui nenaudokite benzino ar stiprių
valiklių. Kad išvalytumėte išorinius kameros komponentus, rekomenduojame
naudoti šiek tiek sudrėkintą nesipūkuojantį audinį. Prieš pradėdami valyti,
atjunkite nuo elektros tinklo!
Prietaisą laikykite nedulkėtoje, sausoje ir vėsioje vietoje.
Jei prietaisas sugedęs arba jo naudoti nebeplanuojate, utilizuokite jį laikydamiesi
Elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) direktyvos nuostatų. Į visus iškilusius
klausimus gali atsakyti vietos valdžios institucijos, atsakingos už atliekų šalinimą.

02 | GAMINIO APRAŠYMAS

04 | NAUDOJIMO PRADŽIA

Naudokite DÖRR saulės plokštę su įdėtu 1500 mAh dydžio ličio jonų akumuliatoriumi, kad patikimai ir kur kas ilgiau veiktų jūsų stebėjimo kamera "SnapShot
Cloud 4G" arba kiti prietaisai, turintys tinkamą 12 voltų jungtį. Pažangiai saulės
plokštei, kurios maksimali išėjimo galia yra 2 vatai, tiesioginių saulės spindulių
nereikia – pakankamai energijos saulės elementas pagamina net ir apniukusiu
oru arba žiemą. Nuolatiniam autonominiam stebėjimui kliūčių nebėra. Pagal IP54
apsaugota saulės plokštė išlieka atspari net ir sudėtingomis oro sąlygomis.
Naudojant pridėtą laikiklį, saulės plokštę galima arba tvirtai prisukti, arba sumontuoti naudojantis tvirtinimo diržu. Naudodami judamuosius laikiklio lankstus, nukreipkite saulės plokštę saulės kryptimi.

Prieš naudodami pirmą kartą, įdėtą ličio jonų akumuliatorių visiškai įkraukite:
Į maitinimo šaltinio (08) lizdą (08a) įdėkite ES adapterį (08d). Sukite ES adapterį (08d)
pagal laikrodžio rodyklę (LOCK kryptimi) kol išgirsite jo spragtelėjimą.

03 | DALIŲ APRAŠYMAS
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Saulės plokštė
Maitinimo šaltinio įvedimo prievadas IN DC12V
02a) Guminis dangtelis IN
LED talpos indikatoriaus mygtukas
LED įkrovos ir talpos indikatorius
Išvedimo prievadas OUT DC12V
06a) Guminis dangtelis OUT
¼" jungties sriegis
Maitinimo šaltinis
08a) ES adapterio lizdas
08b) Atblokavimo mygtukas
08c) Kištukinė jungtis
08d) ES adapteris
Jungiamasis kabelis
09a) Guminiai apsauginiai dangteliai
09b) Tuščiaviduriai kištukai
Laikiklis / montavimas
10a) 3 skylės varžtams pritvirtinti
10b) 2 kilpelės tvirtinimo diržui
10c) Rutulinis lankstas
10d) 1 varžtas su šešiakampe lizdine išdroža
10e) 2 varžtas su šešiakampe lizdine išdroža
10f) Rutulinė galvutė su ¼" srieginiu varžtu
Tvirtinimo diržas
Montavimo rinkinys (3 varžtai su kaiščiais, šešiakampis raktas)

Atidarykite prie saulės plokštės esantį guminį dangtelį IN (02a) ir maitinimo šaltinio
kištukinę jungtį (08c) įkiškite į įvedimo prievadą (02). Maitinimo šaltinį (08) sujunkite
su kištukiniu lizdu.
Kol kraunama, LED įkrovos ir talpos indikatorius (04) mirksi raudonai. Kai saulės
plokštė visiškai įkrauta, LED įkrovos ir talpos indikatorius (04) raudonai šviečia nuolat.
Išimkite maitinimo šaltinio kištukinę jungtį (08c) ir atjunkite elektros tinklą. Įvedimo
prievadą DC12V IN (02) vėl uždarykite guminiu dangteliu IN (02a).

05 | NAUDOJIMAS (PAVYZDYS SU DÖRR KAMERA 			
		 SNAPSHOT CLOUD 4G)
Kad užtikrintumėte maksimalų sandarumą, 2 guminius apsauginius dangtelius (09a)
uždėkite ant abiejų tuščiavidurių jungiamojo kabelio kištukų (09b).

Prie saulės plokštės atidarykite guminį dangtelį OUT (06a). Tada jungiamąjį kabelį
(09) įkiškite į savo saulės plokštės išvedimo prievadą DC 12 V OUT (06), o kitą galą
sujunkite su savo kameros "SnapShot Cloud 4G" "išorinių baterijų jungtimi". Įjunkite
kamerą kaip paprastai – kai tik vartotojas prisijungia, saulės plokštė iškart tai atpažįsta ir pradeda tiekti elektros energiją.
Galbūt į "SnapShot Cloud 4G" kamerą įdėtų baterijų / akumuliatorių, prijungus
saulės plokštę, išimti nereikia. Kai tik išorinis elektros energijos tiekimas per saulės
plokštę nutraukiamas, kamera automatiškai vėl pradeda naudotis įdėtomis baterijomis.
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06 | MONTAVIMAS

08 | TECHNINIAI DUOMENYS

Pritvirtinkite laikiklio (10) rutulinę galvutę (10f) į ¼” sujungimo siūlą (07) saulės kolektoriaus gale. Tvirtinimo diržą (11) prakiškite pro abi kilpeles (10b) ir tada pritvirtinkite jį prie tinkamo objekto.

Akumuliatorius

Įdėtas ličio jonų
akumuliatorius, 1500 mAh, 7,4 V

Maks. išėjimo galia

2W

Maks. išėjimo įtampa

12 V

Maks. išėjimo srovė

1600 mA

Arba, norėdami primontuoti prie namo sienos ar pan., galite naudotis varžtais ir
kaiščiais (12) ir 3 varžtams prisukti skirtomis skylėmis (10a).
Saulės plokštei sureguliuoti galite naudoti pridėtą šešiakampį raktą (12). Atsukite /
prisukite 1 varžtą su šešiakampe lizdine išdroža (10d), kad sureguliuotumėte rutulinį
lankstą, 2 varžtu su šešiakampe lizdine išdroža (10e) sureguliuokite rutulinę galvutę.

Jungtuvas
Maitinimo šaltinis
Kabelio ilgis (m), maždaug

07 | VALYMAS IR LAIKYMAS
Prietaiso valymui nenaudokite benzino ar stiprių valiklių. Kad išvalytumėte išorinius
kameros komponentus, rekomenduojame naudoti šiek tiek sudrėkintą nesipūkuojantį audinį. Prieš pradėdami valyti, atjunkite nuo elektros tinklo! Prietaisą laikykite nedulkėtoje, sausoje ir vėsioje vietoje. Prietaisas nėra žaislas – laikykite jį atokiai
nuo vaikų. Saugokite prietaisą nuo naminių gyvūnų.

Tuščiaviduris kištukas 4,0 x 1,7 x 10 mm
(DC 2,1)
Įvestis: AC 100–240 V~50/60 Hz 0,8 A
Išvestis: 12 V, 2 A
1,50 m (maitinimo šaltinis ir jungiamasis
kabelis)

Apsaugos klasė

IP54

¼" jungties sriegis

taip

Korpusas

Patvarus plastikinis korpusas

Spalva

juoda

Darbinė temperatūra ~ [°C]

nuo -30 °C iki +70 °C

Oro drėgmė ~ [%]

nuo 5 % iki 95 %

Pločio išorinis matmuo [cm],
maždaug
Aukščio išorinis matmuo [cm],
maždaug
Ilgio išorinis matmuo [cm],
maždaug
Svoris [g], maždaug

15,5
3
14
338

09 | KOMPLEKTACIJA
1 saulės plokštė
1 maitinimo šaltinis
1 jungiamasis kabelis
2 guminiai apsauginiai dangteliai tuščiaviduriams kištukams
1 laikiklis
1 montavimo rinkinys (1 šešiakampis raktas, po 3 varžtus ir kaiščius)
1 tvirtinimo diržas
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10 | UTILIZAVIMAS, CE ŽENKLINIMAS
10.1 NURODYMAI DĖL EEĮ ATLIEKŲ
2003 m. vasario 13 d. įsigaliojusi Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva iš esmės pakeitė naudotos elektros įrangos utilizavimą. Pagrindinis šios politikos
tikslas yra užkirsti kelią elektroninėms atliekoms, kartu skatinant pakartotinį naudojimą, perdirbimą ir kitokį kartotinį apdorojimą, siekiant sumažinti atliekas. Ant gaminio ir pakuotės pavaizduotas EEĮ atliekų logotipas (šiukšlių dėžė) rodo, kad gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Jūs esate atsakingi
už visų naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų pristatymą į atitinkamus surinkimo punktus. Elektroninių atliekų rūšiavimas ir protingas perdirbimas padeda taupiau
naudoti gamtos išteklius. Be to, elektroninių atliekų perdirbimas padeda išsaugoti mūsų aplinką ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos apie elektrinių ir elektroninių
prietaisų utilizavimą, perdirbimą ir surinkimo taškus galite gauti iš vietos valdžios institucijų, atliekų šalinimo įmonių, specializuotų parduotuvių ir prietaiso gamintojo.

10.2 ROHS ATITIKTIS
Šis gaminys atitinka Europos RoHS direktyvą, ribojančią tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimą elektrinėje ir elektroninėje įrangoje bei jų modifikacijas.

10.3 CE ŽENKLAS
Atspausdintas "CE" ženklas atitinka galiojančius ES standartus ir rodo, kad prietaisas atitinka visų jam taikomų ES direktyvų reikalavimus.
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SAULĖS PLOKŠTĖ
SP-1500 12 V
Gaminio Nr. 204442
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