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Solární panel 28W B
Datový kabel USB-C – USB-C

830 x 283 mm

280 x 160 x 42 mm

596 g

1x USB, 1x USB-C; max 5 V / 2,4 A 

28 W

23 %

-25 °C až +65 °C

CE, RoHS, FCC

Solární panel je chráněn proti stříkající vodě ze všech stran (IPX4), takže v případě zmoknutí nehrozí nebezpečí. 
Nicméně panel není uzpůsoben na přímé ponoření do vody. V případě, že se tak stane, panel nedoporučujeme dále 
používat.
Neťukejte na panel a netřeste s ním.
Panel je konstruován do provozní teploty až +65°C, delší vystavení intenzivnímu slunci panelu nevadí. Před složením 
však dbejte na opatrnou manipulaci, plochy panelu mohou být velmi horké.
Chraňte své zařízení, které chcete nabíjet, před sluncem a průběžně kontrolujte, zda nedochází k přehřátí nabíjeného 
zařízení.
Povrch panelů udržujte v čistotě např. pomocí vlhké a čisté mikrovláknové utěrky. Zabraňte poškrábání povrchu panelů.

Rozložte panel na slunci, připojte zařízení do adaptéru s displejem a nabíjejte. Displej zobrazuje hodnotu proudu v
jednotce ampér (A). Jde o proud, kterým jsou připojená zařízení nabíjena. Nabíjené zařízené schovejte mimo dosah 
slunce.

Panel nepoužívejte k nabíjení zařízení v místnosti. Aby mohl správně nabíjet, potřebuje přímý sluneční svit.

Popis panelu

Princip nabíjení

Velikost rozloženého panelu

Velikost složeného panelu 

Hmotnost

Výstup

Výkon

Výkonnost panelu

Provozní teplota

Certifikace

Obsah balení:

Péče a bezpečnost
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CROSSIO SolarPower 28W 3.0



CROSSIO Club naleznete na facebook.com/groups/crossio.club

rma@ilico.io 735 035 000.
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ILICO Europe s.r.o., IČO: 06385974

Zodpovědný servis za tento panel je ILICO Europe s.r.o.
Veškeré otázky či komplikace můžete posílat přímo na

Číslo objednávky a datum, kdy byla závada objevena,
Popis závady a popis problematické situace, aby servis mohl závadu replikovat.

nebo na telefonním čísle

Závady zjištěné po záruční době,
Poškození, které je způsobené nevhodným zacházením s panelem,
Poškození či závady způsobené vodou (IPX4),
Závady způsobené při převozu či z důvodu nevhodného zacházení nebo z nedbalosti,
Závady způsobené přírodní katastrofou,
Kosmetické vady, pokud je funkčnost panelu stabilní,
Panel, který byl otevřen neoprávněnou osobou.

PronašezákazníkyjsmepřipravilinovýCROSSIOClub,kdesnámimůžetesdíletnapř.fotografiez
cestovánísnašimiprodukty,zúčastnitsesoutěžíčisestátnašimiambasadoryamíttakjakoprvní možnost vidět
a případně i testovat nové produkty, které budeme postupně uvádět na trh.

Reklamace je možná pouze po předložení dokladu o koupi.
Způsob řešení reklamace závisí na reklamačním technikovi, a to na základě odborných vyjádření výrobce, dodavatele či
servisu.
V případě opravy či výměny panelu bude reklamace vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Při opravě či
výměně může být použita funkční repasovaná součástka z jiného panelu.

Záruka se nevztahuje na:

Podmínky záručního servisu

K rychlému vyřízení reklamace potřebujeme:

Distribuce:

Záruční servis

Staňte se členy CROSSIO Clubu


