
 

Használati utasítás 
BlitzWolf® BW-L1: hordozható napelemes töltő és mobiltelefon tok (20W) 

Cikkszám: BW-L1 

  
 
I. Bemutató 

 

Használd fel a nap energiáját és töltsd fel az 

eszközeid a világ bármely pontján a BlitzWolf® 

napelemes töltőjével. Köszönjük, hogy a 

BlitzWolf® BW-L1: hordozható napelemes töltőt 

választottad! Kérjük olvasd el a használati 

utasítást a termék használatba vétele előtt, és 

őrizd meg a használati utasítást egy biztonságos 

helyen.  

 

 

II. A doboz tartalma 

 

• BlitzWolf® BW-L1: hordozható napelemes 
töltő és mobiltelefon tok (20W) 

• USB töltőkábel 

• Használati utasítás (angol) 

• BlitzWolf® garanciajegy 
 
 

III. Funkciók 

 

Hatékony napelem panel 

A BlitzWolf® hordozható napelemes tok 

konverziós teljesítménye akár 23,5% is lehet, míg 

a piacon található legtöbb termék hatásfoka 

csupán 15%. 

 
Dual Port Power3S technológia 

Intelligensen felismeri a töltött eszköz számára 
optimális töltési sebességet. A leggyorsabb és 
legbiztonságosabb töltést tudja biztosítani 2 
eszköz számára. 
 

 

IV. Gyakran ismételt kérdések 

 

1. Mit tegyek, ha a napelemes töltő nem 
tölti az eszközöm? 
A) Ellenőrizd, hogy az eszköz bemenő 
feszültség és áram követelményei a 
meghatározott sávba esnek.  
B) A felhős idő és az indirekt, gyenge 
napfény ingadozásokat okozhat a kimenő 
teljesítményben, ami akadályozza a 
töltést. Ebben az esetben próbáld meg a 
napelemes töltőt közvetlen napfénybe 
helyezni vagy várj, amíg kitisztul az idő.  
 
 

2. Hogyan ellenőrizzem a töltött eszköz 
bemenő feszültség és áram 
követelményeit? 
Kérjük nézz utána az értékeknek az 
eszköz használati utasításában vagy vedd 
fel a kapcsolatot az eszköz gyártójával.  
 
 

3. Ha részben felhős vagy nem teljesen 
napos az idő, használhatom a 
napelemes töltőt a készülékeim 
töltésére? 
Igen, de a kimenő teljesítmény alacsony 



lesz és hosszabb töltési időt fogsz 
megfigyelni.  
 
 

4. Használhatom a napelemes töltőt 
power bank vagy Bluetooth hangszóró 
töltésére? 
Igen, de az eszközöket feltétlenül a 
napelems töltő zsebében helyezd el, hogy 
ne legyenek kitéve magas hőmérsékletnek 
és közvetlen napfénynek, mert az tartós 
károsodást okozhat.  

 
 
V. Specifikáció 

 

USB kimenet 5V 3A (maximum) 

Teljesítmény 20W 

Panel típusa SunPower 

Nyitott méret 270 x 675 x 4 mm 

Zárt méret 270 x 150 x 28 mm 

Súly 510g 

 

 

VI. Hogyan töltsd fel a telefonod és egyéb 

készülékeid? 

 

1. Hajtsd szét a paneleket és fordítsd a nap 
felé.  

2. Csatlakoztasd az eszközt a naepelemes 
töltőhöz egy USB kábellel.  

3. Helyezd el a csatlakoztatott eszközt a 
napelemes töltő zsebében vagy más 
módon tartsd távol a közvetlen napfénytől, 
mert a magas hőmérsékletnek és a 
közvetlen napfény tartós károsodást 
okozhat az eszközben. 


