
Anaconda od výrobcu POWERplus je malý a kompaktný svetelný a záložný systém. 

Obsah balenia: 

1W monokryštalický panel 

1W LED USB svetlo s káblom a vypínačom 

2600mAh powerbank 

Odolné prenosné puzdro 

Solárny článok môže počas slnečného dňa nabíjať powerbank a táto energia môže byť následne v noci 

využitá na svietenie alebo nabíjanie mobilných zariadení (1A USB výstup) 

Nabíjanie pomocou solárnej energie 

Umiestnite solárny panel v 90° uhle vzhľadom k slnku (obr. 1) a zapojte doňho USB nabíjací kábel. Micro 

USB výstup zapojte do powerbanku. 

Prosím zoberte na vedomie, že solárny článok nie je vodeodolný a tak by nemal byť vonku počas dažďa 

alebo iných vlhkých podmienok. Môžete použiť pribalené prísavky a umiestniť solárny článok za sklo. 

Solárny článok nemôže nabíjať mobilné zariadenie na priamo. 

Nabíjanie pomocou USB 

Zapojte USB nabíjací kábel do voľného USB portu vášho počítača alebo USB adaptéra do siete (nie je 

súčasťou balenia). 

Micro USB výstup zapojte do powerbanku. 

Svietenie 

Zapojte USB svetlo do USB výstupu powerbanku. Teraz zapnite svetlo pomocou vypínača na USB kábli 

svietidla. 

USB svetlo má magnetickú základňu, takže môže byť jednoducho pripevnené k akémukoľvek kovovému 

predmetu. Kovová časť je taktiež vybavená lepiacou páskou pre umiestnenie na rôzne iné povrchy. 

Nabíjanie mobilného zariadenia 

Zapojte vaše zariadenie pomocou USB kábla, ktorý k nemu máte alebo použite pribalený micro USB kábel 

(nabíjanie Android zariadení) do USB výstupu powerbanku. 

Výmena batérie v powerbanku po skončení jej životnosti (obr. 3) 

Powerbank má batériu, ktorá je po skončení jej životnosti vymeniteľná. 

To znamená, že batériu môžete vymeniť za novú a nemusíte vyhadzovať celý powerbank. 

Toto robí tento powerbank viac priateľským k životnému prostrediu ako iné powerbanky. 

Batériu môžete vymeniť za typ batérie „18650“, ktorá je bežne dostupná. 

Ak batériu vymeníte, prosím nabite ju najprv pomocou USB portu vášho počítača alebo USB adaptéra do 

siete (nie je súčasťou balenia), aby ste zresetovali USB PCB čip. 

Recyklácia 

Po skončení životnosti tohto produktu ho prosím odovzdajte na zberné recyklačné miesto. 

Technické špecifikácie 

Solárny článok: 1W 

Výstupné napätie: 5V 

Výstupný prúd: 160mA 

Materiál puzdra: EVA 
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