
MANUÁL 
DOCA SOLAR 10 

Specifikace 
Vstup: Micro USB 5V/2A 
Výstup: USB 5V/1A  

USB 5V/2A 
Typ baterie: Li-Pol 
Kapacita baterie (3,7V): 10000 mAh 
Kapacita baterie (5V): 7400 mAh 
Výkon: 37 Wh 
Solární panel: 5V/200mA 
Rozměry: 155 x 85 x 23 mm 
Rozměry balení: 200 x 114 x 30 mm 
Certifikace: CE, RoHS, FCC  
Účinnost baterie: ≥ 80% 
Material: ABS  
Hmotnost: 330g  
  
Nabíjení solární nabíječky přes solární panely 
• Umístěte solární nabíječku na slunné místo. 
• Zelená dioda se rozsvítí, když je solární nabíječka na slunci plně nabita. 
• Na slunci nabíjejte pouze v případě, že nemůžete jinak. 
  
Nabíjení solární nabíječky extérně 
• Připojte kabel nabíječky k USB vstupu na všem počítači nebo laptopu. 
• Modrá dioda se rozsvítí, jakmile se nabíječka začne nabíjet. Když je nabíječka plně nabita, rozsvítí 
se všechny 4 diody. Po 30s  od vypojení se zhasnou. 
• Plně nabitá nabíječka je po 6-8h. 
• Jestliže je solární nabíječka připojena vstupem USB a výstupem USB, nabíječka i připojené zařízení 
se nabíjí. 
  
• Každý výstup může být připojen k jinému zařízení současně. Celkový proud nepřesáhne možný 
maximální výstupní proud. 
  
LED INDIKÁTOR 
Powerbanka má čtyři modře zbarvené diody pro indikaci stavu nabití. 
 
Při nabíjení/vybíjení powerbanky 
Neblikající LED dioda  zastupuje 25% plné energie. 
Blikajicí LED dioda signalizuje aktuální kapacitu baterie s rozpětím 25% od počtu neblikajících LED 
diod.   
 
Při nečinnosti lze zmáčknutím tlačítka zjistit odhadovanou maximální kapacitu podle počtu           
rozsvícených LED diod s rozptylem 25% energie. 
 
PÉČE A BEZPEČNOST 

● Powerbanka je chráněna proti přepětí, přehřátí a zkratu. 
● Při plném nabití powerbanky či nabíjeného zařízení je nabíjení automaticky přerušeno. 



● Před použitím zkontrolujte výstupní napětí zařízení a nepřekračujte jeho kapacitu. Překročení           
napětí může způsobit zničení powerbanky či nabíjeného přístroje. 

● Nepoužívejte k nabíjení poškozené kabely ani nenabíjejte poškozené přístroje. 
● Nepoškozujte, neklepejte a netřeste s powerbankou. Hrozí mechanické poškození přístroje či           

zkrat. Udržujte přístroj v bezprašném a suchém prostředí. 
● Pro děti jen pod dozorem rodičů 


