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•

Vă mulțumim pentru că ați ales un produs de calitate de la compania DÖRR.
Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

•

•

Păstrați instrucțiunile de utilizare împreună cu dispozitivul pentru utilizare ulterioară. Dacă alte persoane folosesc acest dispozitiv, vă rugăm să le oferiți aceste
instrucțiuni. Dacă vindeți dispozitivul, aceste instrucțiuni aparțin dispozitivului și
trebuie incluse în livrare.

•

•

Compania DÖRR nu răspunde pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și a celor de siguranță.
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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Panoul solar are o carcasă de protecție rezistentă la intemperii în conformitate
cu clasa de protecție IP54 (protejată împotriva prafului și a pulverizărilor cu apă)
și, prin urmare, este potrivită pentru utilizarea în aer liber. Protejați panoul solar
împotriva condițiilor meteorologice extreme.
Nu lăsați panoul solar nesupravegheat în timpul încărcării. După încărcare, deconectați sursa de alimentare de la conexiunea electrică.
Dacă dispozitivul nu este utilizat mult timp, se recomandă să încărcați bateria
încorporată în prealabil la aproximativ 75%. Stocarea unei baterii goale sau
complet încărcate va reduce durata de viață a acestuia.
Nu aruncați panoul solar în foc, nu îl scurtcircuitați și nu îl dezasamblați în mai
multe părți componente - risc de explozie!
Nu scufundați și nu aruncați panoul solar în apă.
Nu folosiți și nu atingeți panoul solar și sursa de alimentare cu mâinile ude.
Protejați dispozitivul împotriva șocurilor. Nu folosiți dispozitivul dacă aceasta a
căzut de la înălțime. În acest caz, trebuie să îl verificați la un electrician calificat
înainte de a-l porni din nou.
Dacă dispozitivul este defect sau deteriorat, nu încercați să îl dezasamblați sau
să îl reparați singur(ă) - există riscul de electrocutare! Vă rugăm să vă contactați
distribuitorul de specialitate.
Persoanele cu deficiențe fizice sau cognitive ar trebui să opereze dispozitivul sub
instrucțiune și supraveghere.
Persoanele cu stimulator cardiac, defibrilator sau alte implanturi electrice trebuie
să păstreze o distanță minimă de 30 cm, deoarece dispozitivul generează câmpuri
magnetice.
Dispozitivul nu este o jucărie. Țineți dispozitivul, accesoriile și materialele de
ambalare departe de copii și animale de companie pentru a preveni accidentele
și sufocarea.
Protejați dispozitivul împotriva murdăriei. Nu folosiți benzină sau detergenți
puternici pentru curățarea camerei. Vă recomandăm o lavetă de microfibre ușor
umedă, fără scame, pentru a curăța componentele externe ale dispozitivului.
Deconectați sursa de alimentare înainte de curățare!
Păstrați dispozitivul într-un loc rece, uscat, fără praf.
Vă rugăm să aruncați dispozitivul dacă este defect sau nu este planificată nicio
utilizare în conformitate cu Directiva DEEE privind deșeurile de echipamente
electrice și electronice. Autoritățile locale responsabile cu eliminarea sunt disponibile pentru a răspunde la orice întrebare.

02 | DESCRIEREA PRODUSULUI

04 | PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Utilizați panoul solar DÖRR cu o baterie Li-Ion de 1500 mAh integrată pentru o
durată de viață durabilă și semnificativă a camerei de supraveghere SnapShot
Cloud 4G sau a altor dispozitive care au o conexiune adecvată de 12 volți. Panoul
solar avansat cu o putere de ieșire maximă de 2 wați nu necesită lumina directă a soarelui - chiar și pe vreme înnorată și în timpul iernii, celula solară produce
suficientă energie. Nimic nu stă în calea unei monitorizări complet independente.
Protejat conform IP54, panoul solar sfidează chiar și condițiile meteorologice nefavorabile.
Cu suportul furnizat, panoul solar poate fi bine înșurubat sau montat cu ajutorul
curelei de fixare. Îmbinările mobile ale suportului aliniază panoul solar spre soare.

Vă rugăm să încărcați complet bateria Li-Ion încorporată înainte de a o utiliza
pentru prima dată:
Introduceți adaptorul UE (08d) în suportul (08a) al sursei de alimentare (08). Rotiți
adaptorul UE (08d) în sens orar (direcția de blocare) până când face clic pe loc.

03 | DESCRIEREA COMPONENTELOR
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Panou solar
Priza de intrare de DC12V pentru sursa de alimentare
02a) Capac de cauciuc INTRARE
Buton indicator LED de capacitate
Afișaj LED și afișare de capacitate
Priza de ieșire DC12V
06a) Capac de cauciuc IEȘIRE
Filet de racordare ¼"
Sursa de alimentare
08a) Suport pentru adaptor UE
08b) Buton de eliberare
08c) Ștecăr de racordare
08d) Adaptor EU
Cablu de conectare
09a) Capace de protecție din cauciuc
09b) Dopuri tubulare
Suport/Montaj
10a) 3 orificii pentru fixarea șuruburilor
10b) 2 inele pentru curelele de fixare
10c) Articulație bilă
10d) Șurub inbus 1
10e) Șurub inbus 2
10f) Cap bilă cu șurub filetat ¼"
Curele de fixare
Ansamblu (3 șuruburi cu dibluri, cheie Allen)

Deschideți capacul de cauciuc INTRARE (02a) de pe panoul solar și introduceți conectorul de la sursa de alimentare (08c) în cel al prizei de intrare (02). Conectați
sursa de alimentare (08) la o priză.
Indicatorul de încărcare și capacitate LED (04) clipește roșu în timpul procesului
de încărcare. Când panoul solar este complet încărcat, indicatorul de încărcare și
capacitate LED (04) se aprinde continuu.
Scoateți conectorul de la sursa de alimentare (08c) și deconectați sursa de alimentare. Închideți din nou priza de intrare DC12V INTRARE (02) cu capacul de cauciuc
INTRARE (02a).

05 | OPERARE (EXEMPLU DE APLICARE CU CAMERA DÖRR
		 SNAPSHOT CLOUD 4G)
Puneți cele 2 capace de protecție din cauciuc (09a) pe cele două dopuri tubulare
(09b) ale cablului de conectare pentru a asigura o etanșare optimă.

Deschideți capacul de cauciuc IEȘIRE (06a) de pe panoul solar. Apoi conectați cablul de conexiune (09) la priza de ieșire DC12V (06) a panoului solar și conectați
celălalt capăt la "Conexiunea pentru baterii externe" a camerei dvs. SnapShot Cloud
4G. Porniți camera, ca de obicei - panoul solar detectează imediat ce un consumator este conectat și începe cu sursa de alimentare.
Orice baterii AA introduse în camera SnapShot Cloud 4G nu trebuie eliminate atunci
când conectați panoul solar. Camera accesează automat bateriile introduse imediat
ce alimentarea externă este deconectată.
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06 | MONTAJ

08 | DATE TEHNICE

Înșurubați capul cu bilă (10f) al suportului (10) în firul de conexiune ¼" (07) de pe
spatele panoului solar. Ghidați centura de fixare (11) prin cele două ochiuri (10b) și
strângeți-o în jurul unui obiect adecvat.

Baterie

integrată, Litiu-Ion
Acumulator 1500 mAh, 7,4 V

Putere de ieșire max.

2W

Tensiune de ieșire max.

12 V

Curent de ieșire max.

1600 mA

Conector ștecăr

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

În mod alternativ, utilizați șuruburile și diblurile (12) și cele 3 găuri pentru fixarea
șuruburilor (10a) pentru montarea pe un perete al casei sau alte suprafețe similare.
Folosiți cheia Allen livrată (12) pentru a alinia panoul solar. Slăbiți/fixați șurubul
Allen 1 (10d) pentru a alinia articulația bilă, cu șurubul Allen 2 (10e) reglați capul bilă.

Sursa de alimentare
Lungime cablu cca. [m]

07 | CURĂȚAREA ȘI DEPOZITAREA
Nu folosiți benzină sau detergenți puternici pentru curățarea camerei. Vă recomandăm o lavetă de microfibre ușor umedă, fără scame, pentru a curăța componentele
externe ale dispozitivului. Deconectați sursa de alimentare înainte de curățare!
Când nu folosiți dispozitivul, păstrați-l într-un loc rece, fără praf. Dispozitivul nu
este o jucărie - păstrați-l la îndemâna copiilor. Ține dispozitivul departe de animale
de companie.

Intrare: AC 100-240 V~50/60Hz 0,8 A
Ieșire: 12 V, 2 A
1,50 m (Sursa de alimentare și cablu de conectare)

Clasa de protecție

IP54

Filet de racordare 1/4"

da

Carcasă

Carcasă robustă de plastic

Culoare

neagră

Temperatura de operare aprox. [°C] de la -30°C până la +70°C
Umiditate aprox. [%]

5% - 95%

Dimensiuni externe, lățime cca.
15,5
[cm]
Dimensiuni externe, înălțime cca.
3
[cm]
Dimensiuni externe, lungime cca.
14
[cm]
Greutate cca. [g]

338

09 | LIVRARE
1x Panou solar
1x Sursă de alimentare
1x Cablu de conectare
2 X capace de protecție din cauciuc pentru dopuri tubulare
1x Suport
1x Ansamblu (1x cheie Allen, 3x șuruburi și dibluri fiecare)
1 x Curele de fixare
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10 | ELIMINARE CA DEȘEU, MARCAJ CE
10.1 INDICAȚII DEEE
Directiva DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electronice), care a intrat în vigoare în conformitate cu legislația europeană la 13 februarie 2003, a dus la o schimbare cuprinzătoare a eliminării echipamentelor electrice ieșite din uz. Scopul principal al acestei politici este de a preveni deșeurile electronice, promovând în același timp
reutilizarea, reciclarea și alte forme de reprocesare pentru a reduce deșeurile. Logo-ul DEEE (cos de gunoi) prezentat pe produs și pe ambalaj indică faptul că produsul
nu trebuie aruncat cu deșeuri menajere normale. Sunteți responsabil pentru livrarea tuturor dispozitivelor electrice și electronice dezafectate în punctele de colectare
corespunzătoare. O colectare separată și reciclarea sensibilă a deșeurilor electronice ajută la conservarea resurselor naturale. În plus, reciclarea deșeurilor electronice
contribuie la păstrarea mediului nostru și, prin urmare, la sănătatea oamenilor. Informații suplimentare despre eliminarea dispozitivelor electrice și electronice, reprocesarea și punctele de colectare pot fi obținute de la autoritățile locale, companiile de eliminare a deșeurilor, de la dealeri specialiști și de la producătorul dispozitivului.

10.2 CONFORMITATE ROHS
Acest produs respectă directiva europeană RoHS care restricționează utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice și modificările
acestora.

10.3 MARCAJ CE
Marcajul CE tipărit corespunde standardelor și semnalelor UE aplicabile conform cărora dispozitivul îndeplinește cerințele tuturor directivelor UE aplicabile acestui
produs.
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