SOLCELLEPANEL
NO

BRUKSANVISNING

SP-1500
12 V

doerr-outdoor.de
01

NO

02a

Beskrivelse av enkeltdeler

06a

01

02

03

04

08a

08

08b

08c

07
09a
09b

09
10

10f

10e
10d

11

10b

10c
10a

10a

10b

10a

02

12

06

08d

NO

01 |
•

TUSEN TAKK for at du har valgt et kvalitetsprodukt fra DÖRR.
•

Vi oppfordrer deg til å lese nøye igjennom bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningene før du tar utstyret i bruk.

•

Oppbevar denne bruksanvisningen sammen med resten av utstyret for senere bruk.
Dersom andre skulle bruke dette utstyret, bør du også gi disse tilgang til bruksanvisningen. Bruksanvisningen er en del av utstyret og hvis du selger det, skal bruksanvisningen følge med salget.

•

•
•

DÖRR kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge av uegnet bruk, eller fordi
bruksanvisningen eller sikkerhetsanvisningene ikke ble overholdt.
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•
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SIKKERHETSANVISNINGER

Solcellepanelet er værbestandig med hus i kapslingsgrad IP54 (beskyttet mot støv
og vannsprut) og egner seg derfor til bruk utendørs. Solcellepanelet skal allikevel
beskyttes mot ekstreme værforhold.
Ikke forlat solcellepanelet under lading. Når ladingen er fullført, skilles nettdelen
fra strømnettet.
Hvis utstyret ikke brukes i en lengre tidsperiode, anbefaler vi at det innebygde
batteriet lades opp til ca. 75 % før lagring. Lagring med et utladet eller lite oppladet batteri forkorter utstyrets levetid.
Kast aldri solcellepanelet inn i åpen flamme, det skal heller ikke kortsluttes eller
tas fra hverandre – eksplosjonsfare!
Solcellepanelet skal ikke kastes i vann.
Berør og betjen aldri solcellepanelet med våte hender.
Beskytt utstyret mot støt. Bruk ikke utstyret hvis det faller ned. Dersom dette har
skjedd, må du få utstyret kontrollert av en kvalifisert elektriker før du slår det på
igjen.
Dersom utstyret ikke virker eller er ødelagt, må du ikke prøve å demontere eller
reparere det selv – fare for strømstøt! Ta kontakt med din faghandel.
Personer med begrenset fysiske eller kognitive ferdigheter bør kun bruke utstyret
med assistanse og under tilsyn.
Personer med pacemaker, defibrillator eller andre elektriske implantater bør
holde en avstand på minst 30 cm fra utstyret, ettersom det produserer et magnetfelt.
Utstyret er ikke et leketøy. Hold utstyret, tilleggsutstyret og forpakningen unna
barn og husdyr, for å unngå skader og kvelninger.
Beskytt utstyret mot smuss. Ikke rengjør utstyret med bensin eller sterke rengjøringsmidler. Vi anbefaler å gjøre rent utstyret utvendig med en lett fuktig mikrofiberklut som ikke loer. Trekk ut støpselet før rengjøringen!
Når utstyret ikke er i bruk, bør det oppbevare på et støvfritt, tørt og kjølig sted.
Hvis utstyret er defekt eller du ikke har bruk for det lengre, må du behandle det
som elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). For mer informasjon, kan du henvende deg til de lokale myndighetene, som er ansvarlig for avfall.

02 | PRODUKTBESKRIVELSE

04 | FØRSTE GANGS BRUK

Bruk DÖRR-solcellepanelet med integrert 1500 mAh litiumionbatteri for en bærekraftig og vesentlig forlenget brukstid på ditt SnapShot Cloud 4G-overvåkingskamera eller annet utstyr som har en egnet 12-volts kontakt. Dette fremtidsrettede solcellepanelet med en maksimal utgangseffekt på 2 watt krever ingen
direkte solbestråling – det produserer tilstrekkelig med strøm selv i overskyet vær
og om vinteren. En fullstendig selvforsynt overvåking er nå helt mulig. Med kapslingsgrad på IP54 trosser solcellepanelet selv de verste værforholdene.
Den medfølgende holderen lar deg skru solcellepanelet fast eller feste det med
festeremmen. Holderens bevegelige ledd lar deg rette inn solcellepanelet i forhold
til solen.

Det innebygde litiumionbatteriet skal lades helt opp før første gangs bruk:
Sett EU-adapteren (08d) inn i kontakten (08a) på nettdelen (08). Drei EU-adapteren
(08d) med klokken (retning mot LOCK) til den låses hørbart på plass.

03 | BESKRIVELSE AV ENKELTDELER
01
02
		
03
04
06
		
07
08
		
		
		
		
09
		
		
10
		
		
		
		
		
		
11
12

Solcellepanel
Inngangskontakt IN DC12V for nettdel
02a) Gummideksel IN
Knapp for LED-kapasitetsindikator
LED-indikator for lading og kapasitet
Utgangskontakt OUT DC12V
06a) Gummideksel OUT
¼" tilkoblingsgjenger
Nettdel
08a) Kontakt for EU-adapter
08b) Opplåsingstast
08c) Tilkoblingskontakt
08d) EU-adapter
Strømledning
09a) Gummihetter
09b) Koaksialkontakt
Holder/montering
10a) 3 hull til skruefeste
10b) 2 festeøyer til festerem
10c) Kuleledd
10d) Unbrakoskrue 1
10e) Unbrakoskrue 2
10f) Kulehode med ¼" gjengeskrue
Festereim
Monteringssett (3 skruer med plugger, unbrakonøkkel)

Åpne gummidekselet IN (02a) på solcellepanelet og stikk kontakten til nettdelen
(08c) inn i inngangskontakten (02). Koble nettdelen (08) til en stikkontakt.
Under ladeprosessen blinker LED-indikatoren for lading og kapasitet rødt. Når solcellepanelet er fullt oppladet, lyser LED-indikatoren for lading og kapasitet (04) fast
rødt.
Trekk tilkoblingskontakten fra nettdelen (08c) og koble fra strømmen. Lukk inngangskontakten DC12V IN (02) igjen med gummidekselet IN (02a).

05 | BETJENING (BRUKSEKSEMPLER MED DÖRR 			
SNAPSHOT CLOUD 4G-KAMERA)
Sett de 2 gummihettene (09a) på de to koaksialkontaktene (09b) til strømledningen
for å garantere optimal tetting.
Åpne gummidekselet OUT (06a) på solcellepanelet. Sett så strømledningen (09) inn

i utgangskontakten DC12V OUT (06) på solcellepanelet og koble den andre enden
til "Kontakt for eksterne batterier" på ditt SnapShot Cloud 4G-kamera. Slå på kameraet ditt som normalt – solcellepanelet påviser at en forbruker er tilkoblet og starter
strømforsyningen.
Eventuelle AA-batterier i SnapShot Cloud 4G-kameraet trenger ikke å tas ut ved
tilkobling av solcellepanelet. Kameraet henter automatisk strøm fra de innsatte
batteriene, så snart du kobler fra den eksterne strømkilden – altså solcellepanelet.
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06 | MONTERING

08 | TEKNISK INFORMASJON

Skru kulehodet (10f) på holderen (10) inn i en av de to ¼" tilkoblingsgjengene (07)
på solcellepanelet. Før festeremmen (11) gjennom begge festeøyene (10b) og trekk
den så tett rundt en passende gjenstand.

Oppladbart batteri

Innebygget litiumionbatteri 1500 mAh, 7,4 V

Utgangseffekt maks.

2W

Utgangsspenning maks.

12 V

Utgangsstrøm maks.

1600 mA

Pluggforbindelse

Koaksialkontakt 4,0 x 1,7 x 10 mm (DC 2,1)

Nettdel

Inngang: AC 100–240 V ~50/60 Hz 0,8 A
Utgang: 12 V, 2 A

Kabellengde, ca. [m]

1,50 m (nettdel og strømledning)

Kapslingsgrad

IP54

1/4” tilkoblingsgjenger

ja

Hus

Robust plasthus

Farge

Svart

Brukstemperatur, ca. [°C]

−30 °C til +70 °C

Luftfuktighet, ca. [%]

5–95 %

Yttermål bredde, ca. [cm]

15,5

Yttermål høyde, ca. [cm]

3

Yttermål lengde, ca. [cm]

14

Vekt, ca. [g]

338

Eventuelt kan du bruke skruer og plugger (12) samt de tre hullene til skruefesting
(10a) for montering på en husvegg eller lignende.
Du bruker den medfølgende unbrakonøkkelen (12) til å innrette solcellepanelet.
Løsne / trekk til unbrakoskrue 1 (10d) for å innrette kuleleddet, unbrakoskrue 2 (10e)
lar deg justere kulehodet.

07 | RENHOLD OG OPPBEVARING
Ikke rengjør utstyret med bensin eller sterke rengjøringsmidler. Vi anbefaler å gjøre rent utstyret utvendig med en lett fuktig mikrofiberklut som ikke loer. Trekk ut
støpselet før rengjøringen! Utstyret skal oppbevares på et støvfritt, tørt og kjølig
sted. Utstyret er ikke et leketøy og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Hold utstyret utilgjengelig for husdyr.

09 | INNHOLD I PAKKEN
1x solcellepanel
1x nettdel
1x strømledning
2x gummihetter til koaksialkontakt
1x holder
1x monteringssett (1x unbrakonøkkel, 3x skruer og plugger)
1x festerem
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10 | AVFALLSBEHANDLING, CE-MERKING
10.1 EE-AVFALL
13. februar 2003 trådde den europeiske WEEE-loven (Waste Electrical and Electronic Equipment), som sto for en omfattende endring i behandlingen av utbrukt elektrisk
avfall eller EE-avfall (elektriske og elektroniske avfall). Målet for denne retningslinjen er å forhindre EE-avfall, samtidig som den fremmer gjenbruk, resirkulering og
andre former for foredling for å redusere avfall. WEEE-logoen (søppelkasse) på produkter og forpakning betyr at produktet ikke skal kastes i restavfall. Du er ansvarlig
for at alt oppbrukt elektrisk og elektronisk utstyr leveres til de riktige oppsamlingstasjonene. Sortering og fornuftig gjenbruk av EE-avfall fremmer en mer sparsommelig og naturlig omgang med resursene. Videre er gjenbruk av EE-avfall med på å opprettholde miljøet og dermed også vår egen helse. Mer informasjon om EE-avfall,
gjenvinning og oppsamlingstasjoner finner du hos dine lokale myndigheter, avfallsbedrifter, hos fagforhandlere eller hos produsenten av produktet.

10.2 ROHS-SAMSVAR
Dette produktet er i samsvar med det europeiske RoHS-direktivet, som skal begrense bruken av bestemte farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr og deres
modifikasjoner.

10.3 CE-MERKING
CE-merket tilsvarer de gjeldene EU-normene, og betyr at utstyret oppfyller alle de kravene i de gjeldene EU-direktivene for et slikt produkt.
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