
 

 

 

Használati útmutató 
SL-4F powerbank három napelemmel 
 

Rend. sz.: 2127239 

 

Rendeltetésszerű használat 
A termék egy olyan powerbank, amely beépített zseblámpával rendelkezik és a tápellátásáról napelemek 
gondoskodnak napsütésben. A termékkel lehetősége van egyszerre max. 2 készülék töltésére. 
Mindenképp kerülni kell a nedvességgel történő érintkezést. 
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a 
készüléket a fentiektől eltérő célra használja, a készülék károsodhat.  Ezen kívül a nem megfelelő használat 
rövidzárat, gyulladást vagy más veszélyeket is okozhat.  Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és 
őrizze meg későbbi betekintés céljára.  Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati 
útmutatót is. 
A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. A benne szereplő cégnevek és termék 
megnevezések az aktuális tulajdonos védjegyei.  Minden jog fenntartva. 

 

1 Tépőzár felhelyezéshez 4 LED-es lámpa 7 IN: Mikro USB bemenet 

 Állvány 5 OUT1: USB kimenet, 8 OUT2: USB kimenet, 

2 Napelem modulok  A típus  A típus 

3 Akasztófül 6 LED-es állapot jelző 9 ON/OFF gomb 

 

A Powerbank feltöltése 
a) Feltöltés napelemen keresztül 
• Hajtsa ki mind a 3 napelemet (2) és irányítsa a nap felé. 
• Amint a powerbank tápellátása elkezdődik a napfény által, az első LED-es állapotjelző (6) elkezd 

zölden világítani. 

 

b) Feltöltés külső tápellátással 
Fogja meg az együttszállított USB kábelt és csatlakoztassa az egyik végét a termék mikro USB bemenetéhez 
(7), a másik végét pedig egy külső tápellátáshoz (pl. AC hálózati adapterhez). A LED-es állapotjelző (6) töltés 
közben kéken világít. 

Csatlakoztatott készülékek töltése 
A két kimeneten keresztül (OUT1 (5) és OUT2 (8)) max. két készülék tölthető egyszerre. 
• Ha csak egy készülék töltődik, a kimenő feszültség 5 V/DC és a kimenő áram 1A. 
• Ha viszont két készülék töltődik egyszerre, a kimenő feszültség 5 V és a DC áram 2,1 A. 

 

A szállítás tartalma 
• Fő készülék 
• USB kábel (30 cm) 
• Használati útmutató 

 

Aktuális használati útmutatók 
Töltse le az aktuális használati útmutatókat a 
következő web-oldalról: 
www.conrad.com/downloads linkről, vagy szkennelje 
be az ott megjelenített QR-kódot.  Kövesse a web-
oldal  útmutatásait. 

 

Biztonsági tudnivalók 
Olvassa el figyelmesen a használati 
útmutatót, és különösen a biztonsági 
tudnivalókat vegye figyelembe. Ha a 
jelen használati útmutatóban a 
rendeltetésszerű használatra vonatkozó 
biztonsági tudnivalókat és információkat 
nem veszi figyelembe, nem vállalunk 
felelősséget az ebből adódó személyi- 
vagy dologi károkért.  Ha ezt nem teszi 
meg, érvényét veszíti a 
szavatosság/garancia is. 

a) Általános tudnivalók 
• A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket 

gyermekektől és háziállatoktól. 
• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét 

heverni, mert veszélyes játékszerré válhat 
kisgyerekek kezében.  

• Óvja a terméket extrém hőmérsékletektől, erős 
rázkódástól, magas légnedvességtől, 
oldószerektől valamint éghető gázoktól és 
gőzöktől. 

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai 
igénybevételnek. 

• Ha már nem biztonságos a készülék használata, 
vonja ki a használatból, és védje meg a 
véletlenszerű alkalmazástól. A biztonságos 
használat már nem garantálható, ha a 
készüléknek 
-- látható sérülései vannak, 
-- már nem működik rendeltetésszerűen, 
-- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti 

körülmények között tárolták, vagy  
-- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve. 

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökések, ütések 
vagy a leesés még csekély magasságból is 
károsíthatja a készüléket.  

Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a 
készülék működésével, biztonságosságával vagy 
csatlakoztatásával kapcsolatban. 
• A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag 

szakemberrel, vagy egy erre szakosodott műhellyel 
végeztessen.  

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a 
használati útmutatóban nem talált választ, 
forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy 
más szakemberhez. 

 

b) Csatlakoztatott készülékek 
• Vegye figyelembe a készülékhez csatlakoztatott 

más készülékek biztonsági előírásait és 
használati útmutatóit is. 

 

c) LED-es lámpa 
 

• Figyelem, LED-világítás: 
-- Soha ne nézzen közvetlenül a LED fénybe! 
-- Se közvetlenül, se optikai eszközökkel ne 

nézzen a fénysugárba! 
 

d) LiPo akku 
• Az akkumulátor fixen be van építve a 

készülékbe, és nem cserélhető. 
• Az akkumulátort semmilyen körülmények között nem 

szabad károsítani.  Az akkumulátor házának a 
sérülése következtében robbanás- és tűzveszély 
állhat fenn! A LiPo-akkumulátor köpenye különbözik 
a  hagyományos elemek/akkuk köpenyeitől,  vékony 
fém köpenyétől, csak egy érzékeny műanyag fóliából 
készült. 

• Ne zárja rövidre az akkumulátor 
érintkezőit/kapcsait. Ne dobja tűzbe az 
akkumulátort, ill. a készüléket. Robbanás- és 
tűzveszély áll fenn! 

• Amikor nem használja a készüléket, 
rendszeresen töltse fel az akkumulátort. Az 
alkalmazott akkumulátortechnikának 
köszönhetően nem szükséges az akkumulátor 
előzetes kisütése.  

• A készülék akkumulátorát a töltés közben nem 
szabad felügyelet nélkül hagyni.  

• Töltés közben tegye a készüléket hőálló 
felületre.  Töltés közben egy kis felmelegedés 
normális dolog. 

• Ne töltse a powerbanket, miközben külső 
készülékek vannak rácsatlakoztatva.    
Ha ezt nem tartja be, a készülék túlhevülhet 
és ennek következtében tönkremehet. 

• Ne töltse a powerbanket a számítógépe USB 
csatlakozóin keresztül. Ekkor ugyanis ha a 
rendelkezésre álló töltőáram nem elegendő, a 
számítógép elektromos alkatrészei 
tönkremehetnek. 

 

Akkuállapot jelző 
Nyomja meg egyszer az ON/OFF gombot (9) a LED-es állapotjelző (6) aktiválásához. 

 

LED jelzések 1 2 3 4 
     

Akkuállapot (%) 0-25 25-50 50-75 75 -100 
     

 

LED-es zseblámpa 
Nyomja meg kétszer az ON/OFF gombot (9), ekkor a LED-es lámpa 100% fényerővel kezd világítani. 

-- Nyomja meg mégegyszer a gombot a fényerő 25%-ra történő csökkentéséhez. 
-- Nyomja meg ismét, ekkor a lámpa villogó üzemmódba vált. 
-- Nyomja meg ismét, ekkor a LED-es lámpa kikapcsol. 

• Az SOS morze funkció aktiválásához nyomja meg először kétszer az ON/OFF 
gombot (9). Majd tartsa ezután három másodpercig nyomva, amíg  el nem 
kezdődik az SOS jelzés. 

• Ha egyszer megnyomja az ON/OFF gombot (9), akkor az SOS morze funkció 
ismét kikapcsol. 

A tépőzár(1) segítségével a powerbank ill. a benne lévő zseblámpa a 
megfelelő helyzetbe hozható. 

 

Ápolás és tisztítás 
• Bármilyen tisztítási munkálat előtt mindig válassza le a terméket a tápellátásról és az összes hozzá 

csatlakoztatott készülékről. 
• Tartsa tisztán a napelemeket (2), hogy töltés közben a lehető legnagyobb felületen érhesse azokat a 

napfény. 
• Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldószereket, mert ezek károsítják 

a házat, és a készülék hibás működéséhez vezethetnek.  
• A napelemek tisztításához egy enyhén megnedvesített, nem bolyhosodó kendőt használjon. 

 

Eltávolítás 
Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagnak tekintendők, és nem valók a 
háztartási szemétbe! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően 
kell eltávolítani. Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete 
védelméhez. 

 

Műszaki adatok:  

 

Bemeneti feszültség/-áram.................. 5 V/DC, 2 A, mikro USB-n keresztül 
 5 V/DC, max. 1 A, napelemen keresztül 

Kimeneti feszültség/-áram................... 5 5 V=, max. 2,1 A 

Akku...................................................... LiPo, 4000 mAh, 14,8 Wh 
Töltési időtartam................................... kb. 4 óra (optimális körülmények között) 
 kb.2,5 óra (mikro USB-n keresztül) 

LED-es lámpa színhőmérséklete........ 9000 – 12000 K 

LED-es lámpa üzemmódjai................... erős, gyenge, villogó, SOS 

Töltőkábel............................................. Mikro USB - USB A (30 cm) 

Üzemeltetési/tárolási feltételek............. 0 ... +45 °C, <85 % rF (nem kondenzálódó) 
Méret (H x Szé x Ma)............................ 103 x 168 x 34 mm (összecsukva) 
 468 x 168 x 3 mm (szétnyitva) 

Súly ..................................................... 375 g 

Kezelőszervek 
1 2 3 4 

 

 

5 6 7 8 9
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