
R5 Solcelle Oplader 
Manual 

 
Touch solcelleopladeren er designet til smartphones og PDA’er som iPhone, iPad 

og alle slats tablets etc. Den giver nok strøm til mobile enheder som mobiltelefoner, 
kameraer, Mp3, Mp4, PSP, GPS etc. Touch solcelleopladeren anvender solceller til at 
forvandle sollyset til elektricitet, og lagrer elektriciteten i det indbyggede lithium-batteri, 
som kan oplade mobile enheder. Det luksuriøse udvendige kabinet har et moderigtigt 
design, og kan tages med overalt og oplade dine mobile enheder når som helst. 
 

 
 
 

Produktets funktioner: 
1. Tænder automatisk. Touch solcelleopladeren kan overvåge sit output og oplade 

mobile enheder automatisk. Den er meget hurtig og praktisk. 
2. Tryk på On/OFF, og LED indikatoren slukker efter 10 sekunder. Touch 

solcelleopladeren slukker og stopper med at oplade, når den ikke har været aktiv i 
30 sekunder. 

3. Har et indbygget, stærkt lithiumbatteri. Med blot 30 minutters opladning med 
solcelleopladeren, giver den 100 til 150 minutters taletid. Den er meget praktisk til 
udendørs aktiviteter, hvor du mangler et elstik. 

4. Er beskyttet mod overopladning og afladning, hvilket maksimerer batteriets levetid 
og gør den sikker at bruge. 

5. har en unik funktion, der viser lav volt. Når elektriciteten er under 10%, blinker det 
første LED-lys for at minde dig om at oplade solcelleropladeren. 

6. Overvåger opladningen. Når den ikke oplader i 30 sekunder, så slukkes 
solcelleopladeren, så du automatisk undgår energispild. 

 



Produktets specifikationer: 
 

1. Produktets navn: Touch solcelleoplader 
2. Udvendigt kabinet: ABS 
3. Mål: 150 * 82 * 14 mm - +/- 0,5 mm (se billedet herunder) 

 

 
 

Opladning af enheden: LED lyset på on/off lyser rødt og samtidig tændes de 4 LED 
lys et efter et. 

Opladning fuldført: LED lyset på on/off og de 4 LED lys slukkes samtidigt. 
Strømindikator: 4 blå LED lys – hvert lys viser 25% 
Lav volt indikator: Når det første LED lys blinker, skal solcelleopladeren oplades. 

 
Data info: 

1. Solcellepanel: 3W; 5.5V/520mA 
2. Micro USB input: 5V/1A 
3. Dobbelt USB output: Output 1: 5V/1A – Output 2: 5V/2A 
4. Batterikapacitet: 8000 mAh; over 500 gange 
5. Effektivitet: Over 85% 
6. Arbejdstemperaturer: -10°C~60°C/30%‾80%  
7. Opbevaringstemperaturer: -20°C~70°C/30%‾80%  
8. Opladningstid: Cirka 6,5 timer 

 
Når solcelleopladeren er kortslutningsbeskyttet, skal du blot tilkoble USB kablet til 
computeren, for at resette den. På den måde kan den bruges normalt. 



NB:  
Inden du bruger denne enhed, så oplad venligst solcelleopladeren først. For at 

maksimere batteriets levetid, er det bedst, at du oplader solcelleopladeren i 12 timer de 
første 3 gange. 
 

Inden du bruger dette produkt, så tjek venligst dine mobile enheders voltstyrke for 
at være sikker på at den er korrekt. Undgå venligst at oplade enheder, hvis voltstyrke er 
større end enhedens. Ellers kan det beskadige enheden. 
 

Brug ikke enheden under høje temperaturer (over 80 grader), eller i fugtige eller 
støvede omgivelser. Brug ikke skarpe objekter på solcelleopladerens overflade. Hold den 
væk fra vand eller fugt. Det er ikke tilladt at adskille enheden. 
 

Hvis enheden ikke kan oplade mobile enheder, kan det være at strømstyrken er for 
lav eller at enheden er beskyttet mod kortslutning. Oplad enheden igen, så skulle den 
kunne oplade dine mobile enheder normalt. 
 

Må ikke bruges af børn 
 

Hvis din mobile enheder er helt opladet, så tag venligst solcelleopladerens kabel ud 
for at undgå energitab. 
 


