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Uživatelský manuál 

Solarmonkey+solarnut 

 

Solarmonkey + solarnut je solární outdoorová nabíječka na cesty. Díky odolnosti proti vodě nebude žádný problém přidělat si solární panely na batoh 
a vyrazit na túru či výlet. Přes den tak lehce nasbíráte potřebnou energii pro vaše mobilní zařízení pro další použití.  

Solarmonkey je solární nabíječka , vyrobená z materiálů a komponent velmi vysoké kvality . Vytváří tak kombinaci vysoké spolehlivosti a odolnosti a to právě 
ve chvíli, kdy to budete nejvíce potřebovat. Produkt se skládá ze solární nabíječky, solarnutu a napájecích konektorů pro nejběžněji používané mobilní 
telefony, smartphony, PDA, MP3 přehrávače či digitální fotoaparáty. Díky outdoorovému zpracování a dokonce i odolnosti proti vodě můžete lehce solární 
panely připevnit na batoh, položit do písku na pláži či nechat za oknem vašeho automobilu.  

Znáte to. Jste mimo domov a nutně si potřebujete zavolat či stáhnout e-maily….ale vaše baterie je 
bez energie (opět), relaxujete na nádherné pláži a váš iPod právě hraje poslední písničku před 
vybitím. Nebo jste na horách, koukáte se dolů na neuvěřitelnou krajinu a váš fotoaparát má vybitou 
baterii.  

Solarnut je speciálně navržen pro použití se Solarmonkey pro uchování přebytečné solární energie 
a nebo naopak jako doplněk solární nabíječky při zamračené obloze. Solarnut může být použit i jako 

samostatná nabíječka , která dokáže poskytnout mobilnímu telefonu až 15 minut hovoru či hodinu 
pohotovostního režimu.  

Pro optimální výkon, udržujte Solarnut stále nabitý a nebo jej minimálně dobijte alespoň každé dva 
měsíce. SOLARNUT MŮŽE BÝT PŘIPOJEN POUZE A JEN K SOLARMONKEY!!! Použití jiného zdroje 
včetně Powermonky způsobí jeho zničení a ztrátu záruky.  
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Nejlehčí a nejuniverzálnější solární záložní nabíječka  

• výkonné solární panely  
• okamžitý přísun potřebné energie  
• outdoorový + vodě odolný  
• funguje i pod světlem lampy (nikoli zářivky)  

Solarmonkey obsahuje následující bezpečnostní funkce:  

• Ochrana proti přebití  

Parametry Solární nabíječky Solarmonkey:  

• výstupní rozhraní: 3.5×1.1mm  
• výstupní napětí: 5V  
• výstupní proud: 200mA  
• váha:82g  
• rozměry:110×70×10mm  

 

Parametry Solarnut:  

• baterie: NI-MH 150mAh  
• pracovní napětí: 4.0 – 6.0V  
• pracovní proud: Max 250mA  
• váha: 36g  

Balení váží 140g.  

Obsah balení:  

• 1 x výklopná solární nabíječka  
• 1 x solarnut  
• 1 x Nokia, Nokia Mini, Motorolla V66, Samsung E900, Siemens C25 a Sony 

Ericsson široké konektory  
• 1 x Mini USB pro chytré telefony, PDA a jiná zařízení  
• 1 x iPod connector 1 x iPod/iPhone konektor  
• 1 x konektor pro Sony PSP a většinu digitálních fotoaparátů  
• Černý cestovní pytlík  
• Brašna na uložení  

Návod k použití 

Nabíjení mobilního zařízení: 

• Umístěte solární nabíječku plochou solárních článků směrem ke slunci 

• Pro optimální funkci nabíjení připojte k Solarmonkey Solarnut (Solarnut není nutné použít. Zařízení lze dobíjet i přímo prostřednictvím Solarmonkey. 
SOLARNUT MŮŽE BÝT PŘIPOJEN POUZE A JEN K SOLARMONKEY!!! Použití jiného zdroje včetně Powermonky způsobí jeho zničení a ztrátu záruky. 

• Vyberte příslušný konektor pro vaše mobilní zařízení a připojte ho k výstupnímu kabelu, nebo použijte standardního Nokia konektoru přímo na kabelu. 
Příslušný konektor zapojte do vašeho mobilního zařízení. 

• Na solární nabíječce: zelená dioda indikuje přísun solární energie. Jasnost diody je závislá na síle slunečního záření 

• Po dobití odpojte konektor 
 

Pozn. Solarnut může být použit i jako samostatná nabíječka , která dokáže poskytnout mobilnímu telefonu až 15 minut hovoru či hodinu pohotovostního režimu. 


