SOLARNI PANEL
SI

NAVODILA ZA UPORABO

SP-1500
12V

doerr-outdoor.de
01

SI

02a

Opis delov

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

SI

01 |
•

ZAHVALJUJEMO SE VAM, da ste se odločili za kakovosten izdelek znamke DÖRR.
Prosimo, da pred prvo uporabo pozorno preberete navodila za uporabo in varnostne napotke.

•

•

Navodila za uporabo skupaj z napravo shranite za poznejšo uporabo. Če bodo to
napravo uporabljale druge osebe, jim predajte ta navodila. Če boste napravo prodali, spadajo ta navodila k napravi in jih je treba priložiti.

•

DÖRR ne odgovarja pri škodah zaradi nestrokovne uporabe ali neupoštevanja navodil za uporabo in varnostnih napotkov.

•
•

•

•

•

•

•

•
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•
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VARNOSTNI NAPOTKI

Solarni panel je opremljen z ohišjem, odpornim na vremenske vplive, razreda
zaščite IP54 (zaščita pred prahom in brizganjem vode) in je zato primeren za
uporabo na prostem. Solarni panel kljub temu zaščitite pred ekstremnimi vremenskimi pogoji.
Solarni panel med polnjenjem ne pustite nenadzorovanega. Po polnjenju omrežni
adapter ločite od električne povezave.
Če naprave dlje časa ne uporabljate, priporočamo, da vgrajeno polnilno baterijo
pred tem napolnite do približno 75%. Skladiščenje prazne ali popolnoma napolnjene polnilne baterije skrajša njeno življenjsko dobo.
Solarnega panela ne vrzite v ogenj, z njim ne naredite kratkega stika in ga ne razstavljajte - nevarnost eksplozije!
Solarnega panela ne potopite niti ga ne vrzite v vodo.
Solarnega panela in omrežnega adapterja ne smete uporabljati niti se ju dotikati
z vlažnimi rokami.
Napravo ščitite pred udarci. Naprave ne uporabljajte, če je padla na tla. V tem
primeru naj napravo preveri usposobljen električar, preden jo ponovno vklopite.
Če je naprava okvarjena ali poškodovana, ne poskušajte naprave razstaviti ali je
sami popraviti - obstaja nevarnost električnega udara! Stopite v stik z vašim specializiranim prodajalcem.
Osebe s fizičnimi ali kognitivnimi omejitvami naj napravo upravljajo po navodilu
in pod nadzorom.
Osebe s srčnim spodbujevalnikom ali drugimi električnimi vstavki morajo upoštevati minimalno razdaljo 30 cm, ker naprava ustvarja magnetna polja.
Naprava ni igrača. Napravo, dele opreme in embalažne materiale shranjujte
nedostopno otrokom in hišnim živalim, da preprečite nesreče in zadušitev.
Napravo zaščitite pred umazanijo. Naprave ne čistite z bencinom ali ostrimi čistili.
Za čiščenje zunanjih sestavnih delov naprave priporočamo rahlo vlažno krpo iz
mikrovlaken, ki ne pušča dlačic. Pred čiščenjem ločite električno povezavo!
Napravo shranite na suhem in hladnem mestu, kjer se ne praši.
Če je naprava okvarjena ali je ne nameravate več uporabljati, jo odstranite med
odpadke skladno z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).
Če imate vprašanja, so vam na voljo lokalni organi, ki so pristojni za odstranjevanje odpadkov.

02 | OPIS IZDELKA

04 | PRVA UPORABA

Uporabljajte solarni panel DÖRR z vključeno litij-ionsko polnilno baterijo kapacitete 1500mAh za trajno in znatno daljše delovanje vaše nadzorne kamere SnapShot Cloud 4G ali drugih naprav s primernim 12-voltnim priključkom.
Napredni solarni panel z 2 W največje izhodne moči ne potrebuje neposrednega sončnega sevanja – solarna celica proizvaja dovolj energije tudi ob oblačnem
vremenu in pozimi. Neprekinjen samostojni nadzor je zagotovljen. Ker ima solarni
panel razred zaščite IP54, je odporen tudi na neugodne vremenske pogoje.
Z dobavljenim držalom lahko solarni panel privijete ali ga montirate s pritrdilnim
trakom. Z gibljivimi zglobi držala solarni panel usmerite proti soncu.

Pred prvo uporabo popolnoma napolnite vgrajeno litij-ionsko polnilno baterijo:
Vstavite EU adapter (08d) v nastavek (08a) omrežnega adapterja (08). EU adapter
(08d) zasučite v smeri urinega kazalca (smer LOCK), da se slišno zaskoči.

03 | OPIS DELOV
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solarni panel
vhodna vtičnica IN DC 12 V za omrežni adapter
02a) gumijast pokrovček IN
gumb za prikaz kapacitete LED
prikaz polnjenja in kapacitete LED
izhodna vtičnica OUT DC 12 V
06a) gumijast pokrovček OUT
priključni navoj ¼"
omrežni adapter
08a) nastavek za EU adapter
08b) tipka za deblokado
08c) priključni vtič
08d) EU adapter
povezovalni kabel
09a) gumijasti zaščitni kapici
09b) votla vtiča
držalo/montažni komplet
10a) 3 luknje za pritrditev z vijaki
10b) 2 obročka za pritrdilni trak
10c) kroglični zglob
10d) imbusni vijak 1
10e) imbusni vijak 2
10f) krogelna glava z ¼" navojnim vijakom
pritrdilni trak
montažni komplet (3 vijaki z vložki, imbusni ključ)

Odprite gumijasti pokrovček IN (02a) na solarnem panelu in vtaknite priključni vtič
omrežnega adapterja (08c) v vhodno vtičnico (02). Spojite omrežni adapter (08) z
vtičnico.
Med polnjenjem utripa LED prikaz polnjenja in kapacitete (04) rdeče. Ko je solarni
panel popolnoma napolnjen, LED prikaz polnjenja in kapacitete (04) neprekinjeno
sveti rdeče.
Odstranite priključni vtič omrežnega adapterja (08c) in ločite povezavo z električnim omrežjem. Vhodno vtičnico DC 12 V IN (02) spet zaprite z gumijastim pokrovčkom IN (02a).

05 | UPRAVLJANJE (PRIMER UPORABE S KAMERO DÖRR
		 SNAPSHOT CLOUD 4G)
Nataknite 2 gumijasti zaščitni kapici (09a) na votla vtiča (09b) povezovalnega kabla,
da zagotovite optimalno tesnjenje.

Odprite gumijasti pokrovček OUT (06a) na solarnem panelu. Nato vtaknite povezovalni kabel (09) v izhodno vtičnico DC 12 V OUT (06) vašega solarnega panela in
drugi konec spojite s „priključkom za zunanje baterije“ vaše kamere SnapShot Cloud
4G. Kamero vklopite kot običajno - solarni panel zazna, da je priključen porabnik, in
začne z oskrbo z električnim tokom.
Baterij/polnilnih baterij AA, ki so morda vstavljene v kamero SnapShot Cloud 4G,
ob priključku solarnega panela ni potrebno odstraniti iz kamere. Kamera se bo samodejno začela oskrbovati iz vstavljenih baterij, ko zunanjo oskrbo z elektriko iz
solarnega panela spet prekinete.
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06 | MONTAŽA

08 | TEHNIČNI PODATKI

Kroglično glavo (10f) držala (10) privijte v priključni navoj ¼” (07) na zadnji strani
solarnega panela. Pritrdilni trak (11) vstavite skozi obročka (10b) in ga pritrdite na
primeren objekt.

Polnilna baterija

Vgrajena litij-ionska
polnilna baterija 1500 mAh, 7,4 V

Izhodna moč maks.

2W

Izhodna napetost maks.

12 V

Izhodni tok maks.

1600 mA

Vtična povezava

Votli vtič 4,0 x 1,7 x 10 mm (DC 2,1)

Alternativno uporabite vijake in vložke (12) ter 3 luknje za pritrditev z vijaki (10a) za
montažo na hišni steni ali podobnem.
Za usmeritev solarnega panela uporabite priloženi imbusni ključ (12). Odvijte/privijte imbusni vijak 1 (10d), da usmerite kroglični zglob, z imbusnim vijakom 2 (10e) pa
nastavite krogelno glavo.

Omrežni adapter
Dolžina kabla pribl. [m]

07 | ČIŠČENJE IN HRAMBA
Naprave ne čistite z bencinom ali ostrimi čistili. Za čiščenje zunanjih sestavnih delov
naprave priporočamo rahlo vlažno krpo iz mikrovlaken, ki ne pušča dlačic. Pred
čiščenjem ločite električno povezavo! V primeru neuporabe napravo shranite na
suhem in hladnem mestu, kjer se ne praši. Naprava ni igrača – shranite jo nedostopno otrokom. Preprečite dostop hišnih živali do naprave.

Vhod: AC 100-240 V~50/60 Hz 0,8 A
Izhod: 12 V, 2 A
1,50 m (omrežni adapter in povezovalni
kabel)

Razred zaščite

IP54

Priključni navoj 1/4"

da

Ohišje

Robustno ohišje iz umetne mase

Barva

črna

Temperatura uporabe pribl. [°C]

-30°C do +70°C

Zračna vlaga pribl. [%]

5% - 95%

Zunanja mera širina pribl. [cm]

15,5

Zunanja mera višina pribl. [cm]

3

Zunanja mera dolžina pribl. [cm]

14

Teža pribl. [g]

338

09 | OBSEG DOBAVE
1x solarni panel
1x omrežni adapter
1x povezovalni kabel
2x gumijasti zaščitni kapici za votla vtiča
1x držalo
1x montažni komplet (1x imbus, po 3x vijaki in vložki)
1x pritrdilni trak
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10 | ODLAGANJE MED ODPADKE, CE OZNAKA
10.1 OPOZORILO V ZVEZI Z OEEO
Z Direktivo OEEO (Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi), ki kot evropski zakon velja od 13. februarja 2003, so bile uvedene obsežne spremembe na
področju odlaganja odpadnih električnih naprav med odpadke. Namen te Direktive je preprečevanje električnih odpadkov in pospeševanje njihove ponovne uporabe,
recikliranja in drugih oblik obdelave za zmanjšanje odpadkov. Simbol OEEO (smetnjak), ki je odtisnjen na izdelku in embalaži, opozarja, da izdelka ne smete odstraniti
skupaj z gospodinjskimi odpadki. Vse odpadne električne in elektronske naprave morate oddati na ustreznih zbirališčih. Ločeno zbiranje in preudarna ponovna obdelava električnih odpadkov prispevata k varčnejšemu ravnanju z naravnimi viri. Ponovna obdelava električnih odpadkov prispeva tudi k ohranjanju okolja in s tem
tudi zdravja človeka. Dodatne informacije o odlaganju električnih in elektronskih naprav med odpadke, ponovni obdelavi in zbirališčih prejmete pri lokalnih organih,
podjetjih za odstranjevanje odpadkov, v specializiranih prodajalnah in pri proizvajalcu.

10.2 SKLADNOST Z ROHS
Ta izdelek ustreza evropski Direktivi RoHS o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi in njenim spremembam.

10.3 CE OZNAKA
Natisnjena CE oznaka ustreza veljavnim EU standardom in pomeni, da naprava izpolnjuje zahteve vseh direktiv EU, ki veljajo za ta izdelek.

06

SOLARNI PANEL
SP-1500 12V
Št. artikla 204442

DÖRR GmbH Messerschmittstr. 1 · D-89231 Neu-Ulm · Fon +49 731.970 37 69 · info@doerrfoto.de · doerr-outdoor.de

doerr-outdoor.de
07

