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  Genel Uyarı
Bu aygıt bir güç kaynağı yardımıyla çalışan elektronik bileşenleri 
içerir (güç kaynağı ve/veya piller). Çocukların cihazı tek başlarına 
kullanmalarına izin vermeyin. Cihazı sadece kılavuzunda 
gösterildiği gibi kullanın, aksi taktirde bir elektrik çarpması 
riskine maruz kalabilirsiniz..
• Çocuklar bu cihazı sadece yetişkinlerin gözetiminde 
kullanabilirler. Boğulma tehlikesi taşıdıkları için plastik torbalar 
ve lastik bantlar gibi ambalaj malzemelerini çocukların 
ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
• Cihazı yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın. Cihazı veya pilleri 
kısa devre yapmayın veya onları ateşe atmayın. Aşırı ısı veya 
yanlış kullanım, kısa devreyi, yangını veya bir patlamayı 
tetikleyebilir.
• Cihazı sökmeyin. Bir arızanın olması durumunda, lütfen 
satıcınıza başvurun. Bayiniz, Servis Merkezi ile bağlantı kurar ve 
gerekirse cihazı tamir edilmesi için gönderebilir.
• Cihazı yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.

    TEMİZLİK ile ilgili notlar
Temizlemeden önce güç kaynağını cihazdan ayırın.
Cihazın dışını temizlemek için sadece kuru bir bez kullanın. 
Elektronik parçaların zarar görmesini önlemek için herhangi bir 
temizlik sıvısı kullanmayın.
• Cihazınızı tozdan ve nemden koruyun!

ELDEN ÇIKARMA
Ambalaj malzemelerini çeşitlerine göre örneğin kağıt 
veya karton gibi uygun şekilde atın. Uygun bir şekilde 
elden çıkarmak amacıyla daha fazla bilgi almak için 
çevreyle ilgili yetkili makamınıza veya yerel çöp 
toplama birimlerinize başvurun.

Elektronik cihazları evsel atıkların arasına atmayın. Atık 
elektrikli ve elektronik ekipmanlar ile ilgili olarak 
Avrupa Parlamentosunun 2002/96/EC sayılı  direkti�ne 
ve onun Alman hukukuna uyum için yapılan 
değişikliklerine göre  kullanılan elektronik cihazlar ayrı 
ayrı toplanmalı ve çevre dostu bir şekilde geri 
dönüştürülmelidir.

Piller ve şarj edilebilir piller ile ilgili yönetmeliklere 
uygun şekilde onların normal evsel atıklarla birlikte 
atılması açıkça yasaklanmıştır. Lütfen, tüm pilleri 
kanunun gerektirdiği şekilde yerel toplama noktasında 
ya da kendi piyasasında attığınızdan emin olun. Evsel 
atığın içine karıştırma pil yönetmeliğini ihlal eder.

Parçalara genel bakış:
1.  Güneş paneli
2. El feneri
3. USB-A (çıkış)
4. Mikro-USB (giriş)
5. Kanca
6. Durum LED'i
7.  4-in-1 ışık düğmesi
8. Panel ışığı



Paket beraberindeki Bileşenler:
• Güneş enerjili şarj cihazı
• USB şarj kablosu
• Şarj kablosu
• Konnektörler
• Kullanma talimatları

Teknik veriler:
1. Güneş paneli: 0,55W
2. Li-İyon batarya: 6,3Wh
3. USB girişi: 5,0V 500mA DC
4. USB çıkışı: 5,0V+%5 500mA DC
5. El feneri: 1W LED
6. Panel ışık gücü: 1W
7. Aydınlatma modu: Tek tuşla erişilen 4 işlev
8. Cep telefonu için şarj süresi: 1,5-2,5 saat
9. USB bağlantı noktası kullanılarak dahili lityum batarya için şarj 
modu: Li-iyon pil sabit voltaj güvenliği için gelişmiş şarj etme 
yönetimi bir iç devre içerir

Özellikler:
1. Güneş paneli ile güneş ışığı üzerinden şarj edebilirsiniz veya 
birlikte verdiğimiz kabloyu kullanarak dahili lityum iyon pili bir 
bilgisayar yardımıyla şarj edersiniz.
2. Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Siemens ve Motorola gibi 
başlıca telefon markaları için adaptörler sağlanır.
3. Bu cihaz aynı zamanda dijital kamera, PDA ve taşınabilir DVD 
oynatıcılar gibi diğer dijital cihazlar için de güç sağlamaktadır.

4. Durum LED'İ (6) aygıtlar şarj olurlarken etkinleşen bir şarj 
göstergesi olarak işlev görür.
5. Çok fonksiyonlu aydınlatma sistemi: el feneri, SOS  el feneri, 
%100 parlaklıklı ve %50 parlaklıklı olan ışıklı panel.
6. Verim: >%80

Kullanma Talimatları:
1. Güneş paneli üzerinden şarj etmek için panelin
güneşe dönük olduğundan emin olun. Durum LED'i (6) dahili 
pilin şarj olduğunu onaylamak üzere kırmızıya döner.
2. İçinden çıkan kablo ile şarj ederken LED Durumu (6)
dahili pilin şarj ettiğini onaylamak üzere kırmızıya döner. Dahili 
pil tamamen şarj olduğunda, Durum LED'İ (6) yeşile döner.
3. GPS'inizi veya diğer dijital cihaz şarj etmek için cihazınızı 
konnektör aracılığıyla bağlayın. Durum LED'i (6) kırmızıya döner. 
Şarj tamamlandığında, kabloyu cihazdan ve şarj cihazından 
çıkarın.
 
Özel Not:
1. ilk kullanmadan önce cihazı tam olarak şarj edin.
2. Ayda en az bir kez tam bir şarj ve deşarj gerçekleştirin.
3. Güneş ışığı koşulları ideal durumda değilse şarj süreleri 
beklenenden daha uzun olacaktır.

AB uygunluk beyanı
Meade aletleri Europe GmbH & Co. KG yürürlükteki 
kurallara ve ilgili standartlara uygun olarak bir 
'Uygunluk Beyanı' yayınlamıştır. Bu istenilen her an 
görüntülenebilir.



Garanti ve garanti süresi uzatma
Garanti süresi satın alma tarihinden itibaren iki yıldır. Lütfen
satın alma belgenizi saklayınız. 

Eğer cihazınız ile ilgili sorunlarınız varsa, öncelikle müşteri 
hizmetlerimizle irtibata geçiniz. İlk olarak telefonla bize 
danışmadan önce herhangi bir ürün göndermeyin. Cihazınızda 
meydana gelebilecek birçok problem telefonla çözümlenebilir. 
Sorunun telefonla çözülememesi durumunda, biz cihazınızın 
tamir edilmesi için taşıması ile ilgileniriz. Eğer sorun garanti 
bittikten sonra oluşursa ya da bizim garanti koşulları kapsamında 
değilse, onarım maliyetleri ile ilgili ücretsiz bir tahmin 
alabilirsiniz.

Servis Yardım Hattı: +90 212 292 24 24
 
Herhangi bir iade için önemli bilgi:
Cihazın taşıma sırasında zarar görmesini önlemek için orijinal 
ambalajında dikkatli şekilde paketlenmiş olarak geri gönder-
ildiğinden emin olun. Ayrıca, cihazın faturasını (veya kopya) ve 
arızanın açıklamasını da ekleyin. Bu garanti, yasal haklarınızdan 
herhangi bir kısıtlama anlamına gelmez.

4. Aydınlatma sistemi (4-in-1)

KAPALI

El feneri

Acil durumlar
için SOS el feneri

Panel ışığı
%100 parlaklık

Panel ışığı
%50 parlaklık

Çeşitli aydınlatma 
modları arasında 

dönüş sağlamak için  
ışık düğmesine (7) 

birden çok kez basın.
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