Οδηγός χρήσης
Ηλιακό πολυμηχάνημα
Το φωτοβολταϊκό πανελάκι μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε ρεύμα και την αποθηκεύει
στην εσωτερική μπαταρία. Έτσι παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια για τη λειτουργία του,
αλλά και για να δώσει μια μικρή φόρτιση ανάγκης για το το κινητό τηλέφωνο ή άλλες
μικροσυσκευές οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, με την περιστροφή του μοχλού
(αρκεί αυτές να μπορούν να φορτίσουν από έναν απλό θηλυκό αντάπτορα USB).
Είναι ακόμη ένας ισχυρός φακός με 3 δυνατά led νέας τεχνολογίας και ραδιόφωνο FM.
Φορτίζει ακόμη και με την γρήγορη περιστροφή του χερουλιού που βρίσκεται στην πίσω
πλευρά όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια (απαιτούνται περίπου 2 περιστροφές ανά
δευτερόλεπτο).

Τρόπος χρήσης
Το τοποθετείτε δίπλα σε ένα παράθυρο ώστε να είναι διαρκώς φορτισμένο (εφόσον το
βλέπει ο ήλιος καθημερινά) και απλά το λειτουργείτε ως ραδιόφωνο! Μπορείτε να
συνδέσετε πάνω του το κινητό σας τηλέφωνο για μια μικρή φόρτιση ανάγκης με την
περιστροφή του μοχλού (αρκεί αυτό να μπορεί να φορτίσει από έναν απλό θηλυκό
αντάπτορα USB).
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Πατώντας το ειδικό πλήκτρο [TORCH] που βρίσκεται προς την πλευρά που
βρίσκονται τα λευκά led, αυτά ανάβουν και φωτίζουν με το πολύ ισχυρό τους φως
το χώρο, μετατρέποντας το ηλιακό ραδιόφωνο σε πανίσχυρο φακό.
Για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, θέστε τον διακόπτη που βρίσκεται στο κάτω
μέρος στη θέση ON. Για να την απενεργοποιήσετε, θέστε τον στη θέση OFF.
Για να θέσετε σε λειτουργία το ραδιόφωνο, περιστρέψτε τον τροχό VOL-OFF προς
τα κάτω, ρυθμίζοντας ταυτόχονα με αυτό τον τρόπο και την ένταση της φωνής. Για
να το απενεργοποιήσετε, γυρίστε τον στη θέση OFF (μέχρι να ακουστεί ένα κλικ).
Με το πλήκτρο [BAND] επιλέγετε την μπάντα ραδιοφώνου AM/FM που
επιθυμείτε.
Για να ρυθμίσετε το ρολόι, πατήστε το πλήκτρο [TIME SET] για ένα δευτερόλεπτο
και ρυθμίστε την ώρα πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο [HOUR] όσες φορές
χρειαστεί. Ρυθμίστε τα λεπτά πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο [MINUTE] όσες
φορές χρειαστεί.
Για να ρυθμίσετε τo ξυπνητήρι, πατήστε το πλήκτρο [AL. SET] για ένα
δευτερόλεπτο και ρυθμίστε την ώρα πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο [HOUR]
όσες φορές χρειαστεί. Ρυθμίστε τα λεπτά πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο
[MINUTE] όσες φορές χρειαστεί. Για να ενεργοποιηθεί το ξυπνητήρι πατήστε το
πλήκτρο [AL ON/OFF].
Δίπλα στην ένδειξη με το σχήμα ακουστικών υπάρχει η υποδοχή σύνδεσης
ακουστικών.
Με το πλήκτρο [LIGHT] φωτίζεται η οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα (σβήνει
αυτόματα).
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Όταν η ενσωματωμένη μπαταρία φορτίζεται, ανάβει η πορτοκαλί λυχνία
(CHARGE).
Η μπαταρία, ανάλογα με τη χρήση, κάποια στιγμή θα χρειαστεί αντικατάσταση.
Μπορείτε να βρείτε σε εξειδικευμένα καταστήματα μπαταριών ή απευθυνείτε σε
εμάς. Για να την αφαιρέσετε από τη συσκευή, απλά ξεβιδώστε τη μικρή βίδα στο
κάτω μέρος της συσκευής και ανοίξτε το καπάκι.

Παρατηρήσεις:
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Οι θέσεις OFF εξασφαλίζουν οικονομία στην κατανάλωση της μπαταρίας.
Όσο περισσότερο έντονη η ηλιοφάνεια, τόσο ταχύτερη η φόρτιση της
ενσωματωμένης μπαταρίας (πίσω από παράθυρο φορτίζει με πιο αργό ρυθμό απ΄
ότι όταν βρισκόμαστε σε εξωτερικό χώρο με άμεση ηλιοφάνεια). Η βέλτιστη θέση
φόρτισης είναι αυτή κατά την οποία οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν κάθετα πάνω στο
φωτοβολταϊκό πλαίσιο.
Με το μοχλό περιστροφής μπορείτε να δώσετε μια φόρτιση ανάγκης στο κινητό σας
(ή στην ίδια τη συσκευή), γυρνώντας συνεχώς (ή με ενδιάμεσες παύσεις) για μερικά
λεπτά με ταχύτητα περίπου 2 περιστροφών ανά δευτερόλεπτο.
Για καλύτερα αποτελέσματα, την ώρα της φόρτισης απενεργοποιήστε το κινητό σας
ή τουλάχιστον τις ανοικτές εφαρμογές και την οθόνη, όπως και το ραδιόφωνο και
το φακό της συσκευής. Μην αφήσετε να εκφορτιστεί η μπαταρία εντελώς. Φορτίστε
το συντομότερο μόλις αντιληφθείτε ότι έπεσε σε πολύ χαμηλά επίπεδα και
κινδυνεύει να απενεργοποιηθεί σύντομα.

Προσοχή: Για να φορτίσετε την ενσωματωμένη μπαταρία από την πρίζα, χρησιμοποιείστε
το καλώδιο της συσκευασίας με ειδικό μετασχηματιστή 230V σε 5V και μόνο (AC Input
230V/DC Output 5V)! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή/και πυρκαγιάς!
Προσοχή: Μην κοιτάτε απ΄ ευθείας τα λαμπάκια LED όταν είναι αναμμένα. Κίνδυνος
προσωρινής ή μόνιμης ζημιάς στα μάτια. Προσέξτε ιδιαίτερα να μην το χρησιμοποιούν
παιδιά.

