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Uživatelský manuál 

Solargorilla 
 

Solargorilla je profesionální solární outdoorová nabíječka na cesty od společnosti 

Powertraveller pro napájení či dobíjení Notebooků a dalších mobilních zařízení 

jako jsou např. PDA, mobilní telefony, MP3 přehrávače, digitální fotoaparáty, PSP, 

iPod, GPS navigace, GPS přijímače atd.. 

 

O nabíječce Solargorilla:  

 

• Profesionální, kompaktní a přenosný zdroj energie 

• Robustní solární panel s pogumovaným pláštěm 

• Dobíjí  Powergorillu přímo ze slunce 

• Dobíjí mobilní telefony a další zařízení 

• Dobíjí nebo napájí notebooky 

 

Popis: 

1) Odklápěcí solární panely 

2) Otvor pro zavěšení  

3) LED dioda značící intenzitu nabíjení 

4) 20V výstup pro notebooky 

5) 5V USB výstup 

 

Parametry:  

• Voděodolná (kromě elektrických konektorů) 

• 20V výstup pro notebooky a standardní 5V USB výstup pro mobilní 

telefony, MP3 atd. 

• Zelená LED dioda označující intenzitu nabíjení 

• Dobíjí Powergorillu 

• Velikost: 264x200x19mm 

• Váha: 700g 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupní parametry: 

•  LED dioda značí intenzitu nabíjení/napájení. Výkon nabíječky je závislý na 

síle slunečního záření a a druhu nabíjeného/napájeného zařízení. 

• max. výstupní proud pro 20V výstup = 500 mA (max výkon = 10W) 

• max. výstupní proud pro 5V USB výstup = 500 mA 

 

 

Jak používat Solargorillu:  

• Jednoduchým otevřením solárních panelů a jejich vystavením přímému 

slunci, se Solargorilla aktivuje. Pevné, technicky vyspělé, panely zajišťují 

jedinečnou sílu a spolehlivý výkon. V odolném krytu je Solargorilla 

připravena na jakoukoli cestu. 

 

Dobíjení Powergorilly:  

• Díky Solargorille a síle slunečního záření můžete dobíjet také záložní zdroj 

Powergorillu, a mít tak neustále dostatek energie pro váš notebook. 

• Otevřete panely Solargorilly a umístěte je na přímé sluneční světlo 

(ideálně kolmo na dopadající sluneční paprsky) 

• K propojení Solargorilly a Powergorilly využijte 2 m dlouhý dobíjecí kabel 

a konektor L52D. Powergorilla se sama automaticky zapne a během 

nabíjení začne indikátor baterie cyklicky nabývat z leva do prava . 
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Napájení/dobíjení notebooku:  

• Z osmi konektorů přiložených k balení vyberte přímý konektor vhodný  

pro váš notebook. 

• Konektor připojte k 2 m napájecímu kabelu a ten druhým koncem připojte 

k Solargorille 

• Zasuňte konektor do notebooku. 

 

Prosím ověřte správnou kompatibilitu vašeho notebooku dle tabulky. Nejnovější 

seznam kompatibilních zařízení najdete na 

https://powertraveller.com/tips_adapters/ 

 

Dobíjení ostatních zařízení: 

• Pomocí Solargorilly můžete dobít následující zařízení: iPod, iPhone, PDA, 

MP3/MP4, ruční herní konzole, satelitní navigace, Nokia, Mini Nokia, 

Motorola, Samsung, LG, Sony Ericsson a další běžné mobilní telefony. 

• K dobíjení zařízení: iPod, iPhone, iTouch použijte USB kabel dodávaný 

s vaším zařízením 

• Vyberte vhodný konektor pro váš mobilní telefon, mP3, PDA atd. 

• Konektor připojte k 2 m napájecímu USB kabelu a ten druhým koncem 

připojte k USB výstupu na Solargorille 

• Zasuňte konektor do mobilního zařízení 

 

 

 

 

 

 

Obsah balení:  

• Nabíječka Solargorilla s odolným pogumovaným vnějším pláštěm 

• Neoprenový obal na zip (s kapsami pro konektory a kabely) 

• Balíček 15 konektorů: 8 druhů pro notebooky a 9 pro mobilní telefony 

s přehledným označením 

• Konektory pro značky: Nokia, Mini Nokia, Motorola V66, Samsung E900, 

LG Chocolate a široký konektor pro Sony Ericsson 

• Mini USB pro Motorola Razr V série, BlackBerry a Bluetooth sady 

• Samice USB nabíjecí konektor pro smartphony, PDA a ostatní zařízení 

nabíjené přes USB 

• Micro USB pro poslední série značek Motorola, Samsung a Nokia 

• 2 m prodlužovací USB kabel 

• 2 m nabíjecí kabel pro Powergorillu a notebooky 

 

Přehled konektorů pro notebooky (Gorillanuts): 

• L01D (4.75×1.7mm) 19V: ASUS, Compaq, Trigem 

• L51D (5.5×1.7mm) 19V: Acer, IT, Winbook 
• L52D (5.5×2.1mm) 16V-19V: Acer, IT, Alpha-Top, Compaq, Gateway, 

IBM, Itronix, Samsung, Toshiba 
• L53D (5.5×2.5mm) 16V-19V: Acer, IT, Alpha-Top, Baycom, 

ChenUSA, Compaq, DELL, Digital, Dual, E-Machine, Featron, 

Epson, Hitachi, HP, IBM, Jerbook, LEO, NEC, Primebook, Quantex, 
Sharp, Twinhead, Viewsonic, Winbook 

• L54D (6.5×4.5mm) 16V-19V: AMI, DELL, Fujitsu, Panasonic, 

Samsung, Sony 
• L55D (6.3×3.0mm) 16V-19V: ChemUSA, Toshiba 

• L57D (3P HRS-A) 19V: DELL 
• L61D (7.4×0.65mm) 19V: DELL 

 


