18-mesačná záruka

Úvod

Sme presvedčení o kvalite našich produktov, preto ponúkame
18 mesačnú záruku

Využite slnečnú energiu a nabite vaše zariadenie kdekoľvek
s nabíjačkou BlitzWolf. Ďakujeme, ze ste si vybrali BlitzWolf BW-L1 20W
3A solárnu nabíjačku. Prosím dôkladne si prečítajte
nasledovné inštrukcie pred inštaláciou a potom si uschovajte tento návod
na použitie pre budúce použitie.

Návod na použitie

Balenie obsahuje

Solárna nabíjačka
BlitzWolf BW-L1 20W 3A solárna nabíjačka
USB nabíjací kábel
Návod na použitie
Záručný list

Často kladené otázky

Vlastnosti
Výkonný SunPower panel
Efektivita SunPower panela je až 21,5%-23%.
Pri väčšine podobných produktoch je to 15% alebo menej.

1. Čo ak 20W solárna nabíjačka nenabije moje zariadenie?
A) Skontrolujte či nabíjací prúd a napätie vášho zariadenia spadá do
akceptovateľného rozsahu solárnej nabíjačky.
B) Zamračené počasie a nepriame slnko môžu spôsobiť kolísanie výstupného
prúdu, čo zabraňuje nabíjať vaše zariadenie. V tomto prípade skúste solárnu
nabíjačku premiestniť na iné miesto, kde dopadajú slnečné lúče priamo alebo
počkať kým sa vyčasí.
2. Ako zistím vstupné napätie a prúd môjho zariadenia?
Prosím pozrite si návod na použitie, originálny nabíjací adaptér alebo kontaktujte výrobcu pre získanie tejto informácie.

Power3S Technológia na dvoch portoch
Inteligentne identifikuje vaše zariadenie a poskytne
najrýchlejší možný a najbezpečnejší nabíjací prúd
pre oboje pripojené zariadenia.

Špecifikácia
Výstup

5V 3A (Max)

Výkon

20W

Typ panelu

SunPower

Rozmery - rozl.

270x675x4mm

Rozmery - zlož.

270x150x28mm

Hmotnosť

510g

3. Ak je polooblačno alebo nie veľmi slnečno, je možné nabiť moje
zariadenie touto nabíjačkou?
Áno, ale nabíjací prúd bude nižší a taktiež zaznamenáte dlhý čas nabíjania

Ako nabiť váš telefón/zariadenie

4. Môžem použiť túto nabíjačku na nabíjanie powerbanky alebo Bluetooth
reproduktorov?
Áno, ale umiestnite vaše nabíjané zariadenie do vrecka nabíjačky aby ste
sa vyhli prehriatiu a poškodeniu vášho zariadenia pôsobením priameho
slnečného žiarenia.

1. Rozbalte panely a umiestnite ich tak, aby smerovali čo najkolmejšie k slnku
2. Pripojte vaše zariadenie k solárnej nabíjačke pomocou USB kábla
3. Vložte pripojené zariadenie do zabudovaného vrecka solárnej nabíjačky,
alebo mimo dosahu priamych slnečných lúčov, aby ste predišli prehriatiu
vášho zariadenia.

