solar panel
& solar link handleiding
Super efficiënt opvouwbaar zonnepaneel

waka-waka.com

Gebruik van het zonnepaneel

90˚

Maximale laadsnelheid wordt behaald bij een hoek van

Voorkom gedeeltelijke bedekking. Gedeeltelijke bedekking van het paneel

90 graden ten opzichte van de zon.

zorgt ervoor dat er niet geladen wordt. (De panelen zijn in een serie
aangesloten).

Gebruik het zonnepaneel in combinatie met de WakaWaka
Solar Link (zie hieronder) of gebruik het om uw WakaWaka
Power5 of WakaWaka Power 10 op te laden.
In direct zonlicht duurt het tot 8 uur om een WakaWaka
Power5 volledig op te laden en tot 12 uur om een
WakaWaka Power 10 volledig op te laden.

Plaats de WakaWaka Solar Panel richting de zon in een
hoek van 90 graden voor maximale laadsnelheid. Het
opladen gebeurt via UV licht, afhankelijk van het weer
kan de laadtijd worden beïnvloed. Dubbele beglazing
vermindert het laadvermogen aanzienlijk (tot wel 70%).

Gebruik van de Solar Link
Gebruik de Solar Link alleen in combinatie met de WakaWaka
Solar Panel. Bij gebruik van een ander zonnepaneel zal de
Solar Link kapot gaan.

Universele oplaad
poort

Universele
oplaad poort

Poort enkel geschikt
om de WakaWaka Solar
Panel in te pluggen!

Het aansluiten van andere apparaten
kan uw Solar Link beschadigen!

De Solar Link heeft geen batterij. Sluit het WakaWaka
Solarpanel aan op deWakaWaka Solar Link. Sluit één of
twee apparaten aan op de USB-poorten. Als de zon schijnt
zal deze automatisch uw apparaten detecteren en de
stroom inschakelen. U kunt nu ook een WakaWaka Power+
opladen met een groter laadvermogen dan het geïntegreerde
zonnepaneel van de Power+! Gebruik een WakaWakaWaka
microUSB of een WakaWaka lightning laadkabel om uw
apparaat op te laden.
De Solar Link heeft 2 USB-aansluitingen met 2.1A uitgang,
max. Als u twee apparaten oplaadt, wordt de uitvoer van het
zonnepaneel verdeeld over de twee aangesloten apparaten.
De laadtijden kunnen daarom variëren.
Gebruik een WakaWakaWaka microUSB of een WakaWaka
Lightning laadkabel om uw apparaat op te laden.

Solar Link aanbrengen

SPecificaties
solar panel
10W / 22% efficient solar cell

Solar Panel
Gebruik deze clip om de Solar Link
aan de Solar Panel of uw rugzak te

Aansluitingen

bevestigen.

14,5V nominal

Vermogen

compatible with Power 5, 10 and Solar Link
698 gram

Gewicht

Geel

Kleur

30Wh of energy*

3 hours of sun

685 x 165 mm extended

Afmetingen

Bijzondere kenmerken

solar link
Solar Link

Direct connection to Solar Panel

Vermogen

USB 5.1V

Aansluitingen

2 x USB out 2.1A / 1 x WW Solar Panel in

Gewicht

which can power

Afmetingen
Kleur
OR

power 5
50% boost
3x USB out

OR

power 10
25% boost
3x USB out

use solar
link to
charge two
usb devices

action
camera
2.5x

Geel

2x USB out

smartphone
1.2x

power+
150 hours
of light

Met de ultra-efficiente WakaWaka Solar Panel kun je
meerdere USB apparaten tegelijkertijd opladen.

volg ons

77 x 45 x 16 mm

Let op
Directe lading
van zon

smartwatch pocket light
6X
240 hours
of light

45 grams

Compact en
lichtgewicht

support & contact
Voor vragen, retourzendingen en/of ondersteuning kunt u onze
FAQ pagina: waka-waka.com/faq raadplegen of ons een e-mail
sturen naar: support@waka-waka.com. | Problemen met je
WakaWaka? Lees de tips & trucs op: waka-waka.com/tricks.

Niet onder water
dompelen

Houd weg van vuur

Niet laten vallen

Garantie
1. Tijdelijke garantie: WakaWaka garandeert de eerste koper dat het product
vrij is van productie- en/of materiaalgebreken bij normaal gebruik gedurende
de garantietermijn zoals beschreven onder punt 2 hieronder.
Deze productgarantie vormt de gehele garantie van WakaWaka aan de eerste
koper. WakaWaka aanvaardt geen enkele aanvullende aansprakelijkheid in
verband met de verkoop van haar producten, al dan niet door derden.
2. Garantietermijn: De garantietermijn is twee jaar vanaf datum van aankoop
door de eerste koper. Om de startdatum van de garantietermijn te kunnen
bepalen, moet het aankoopbewijs of elk ander redelijk bewijs kunnen worden
getoond.

3. Reparatie: Wanneer het product niet naar behoren functioneert vanwege een
gebrek in productie of materiaal, binnen de garantietermijn, dan zal WakaWaka
deze kosteloos repareren. Wanneer reparatie niet mogelijk is, wordt het
product vervangen.
4. Uitzonderingen: Garantie geldt niet indien het product verkeerd of
onzorgvuldig gebruikt is, gemodificeerd is, beschadigd is door een ongeval, of
gebruikt is voor een ander doel dan waarvoor het product bedoeld is, zoals
beschreven in WakaWaka’s dan geldende productbeschrijvingen.

