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MANUAL TÉCNICO E DE MANUSEIO DAS PLACAS SOLARES 

 
Instrução 
 
Obrigado por adquirir nossos produtos solares. Leia este Manual do Usuário completamente 
antes de usar o produto e guarde-o para referência futura. 
 
O carregador solar é um dispositivo de geração de energia a partir do sol, converte a luz solar em 
eletricidade e carrega dispositivos eletrônicos, como telefone celular, banco de potência, GPS, 
câmera digital etc. É leve, portátil e dobrável, é fácil de transportar, e fácil.de pendurar em 
mochilas, galhos de árvores, barracas etc. 
 
Conteúdo do Pacote 
 
1 x carregador solar 
4 x ganchos de aço inoxidável 
1 x cabo micro USB 
1 x manual do usuário 

 
Usando seu carregador solar 
 
Carregue seu dispositivo 
 
1. Desdobre os painéis de carregamento e certifique-se de colocá-los sob luz solar direta. 
Dica: Certifique-se de expor os painéis ao máximo de luz solar possível para um carregamento 
mais rápido. 
2. Conecte o cabo de carregamento na porta USB-A e conecte seu dispositivo ao carregador 
solar. 
3. O carregamento começará automaticamente com o indicador LED permanecendo vermelho 
sólido. 
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Observação: 
 
· O carregador solar não vem com função de armazenamento de energia. Somente quando 
exposto à luz solar direta, ele pode carregar seu dispositivo. 
· Não é recomendado usar seu dispositivo durante o carregamento para um carregamento mais 
rápido. 
· O tempo de carregamento ideal pode variar de acordo com o ambiente local. 
· Coloque seu dispositivo sob o carregador solar ou em um local bem ventilado durante o 
carregamento para evitar superaquecimento 
 
Especificações 
 
Painel Solar: Célula Solar Monocristalina 
Eficiência: 18~24% 
Saída USB: 5V 2.1A Cada (Máx.) 
 
Usando no ambiente 
 
1.Temperatura de trabalho ideal: -10-60°C / 14-140°F. 
2. Não coloque os painéis em locais de alta temperatura como areia, cimento, rocha por muito 
tempo. 
3. Para um carregamento mais rápido, coloque os painéis sob luz solar direta. Não use a unidade 
atrás do para-brisa/óculos ou em ambientes internos. 
4. A luz solar inadequada pode retardar ou pausar o processo de carregamento. O prompt de 
dispositivo não suportado pode aparecer se você estiver carregando o iPhone ou iPad. 
Recomenda-se desconectar o dispositivo e carregá-lo novamente quando houver luz solar 
suficiente. 
Nota: Não é recomendado carregar mais dispositivos ao mesmo tempo quando a luz solar é 
inadequada. 
 
Cuidados 
 
· Manter afastado de líquidos. 
· Manter afastado de temperaturas extremas. 
· Manter afastado de produtos inflamáveis. 
· Nunca tente desmontar, reparar ou reinstalar esta unidade sozinho. 
· Evite deixar cair. 
· Não coloque esta unidade ao ar livre em dias de chuva. 
· Não risque a superfície deste carregador com objetos pontiagudos. 
· Não aperte este carregador. 
· O dispositivo sendo carregado sob luz solar direta ficará quente, preste atenção ao 
superaquecimento. 
· Mantenha o carregador limpo. Limpe-o com um pano macio. Nunca use líquidos corrosivos 
nesta unidade para evitar danos. 
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· Mantenha fora do alcance de crianças. 
· Descarte este produto de acordo com as leis e regulamentos locais 
 
Perguntas frequentes 
 
P: O carregador solar dobrável é à prova d'água? 
R: O carregador solar dobrável é resistente às intempéries, o que significa que resistirá à chuva 
ocasional ou neva, não foi projetado para imersão em água. 
 
P: quais dispositivos podem ser carregados com este carregador solar? 
R: A saída do painel solar dobrável é de 5V. Portanto, pode carregar telefones celulares, MP3 
players, tablets, algumas câmeras digitais, etc., outros dispositivos de 5V. 
 
P: Quanto tempo leva para carregar totalmente a bateria ou o celular sem uso? 
R: o tempo de carregamento será diferente com base na energia do carregador solar dobrável, 
luz do sol e banco de potência ou capacidade do telefone celular etc. 
De um modo geral, para o carregador solar de 13W, em dias ensolarados, o carregamento do 
iPhone 7 é de cerca de 2 a 3 horas, o tempo de carregamento é semelhante ao do carregador AC. 
 
P: por quanto tempo posso obter o melhor desempenho do painel solar dobrável? 
R: Você deve garantir que o carregador solar esteja exposto à luz solar direta e que o painel solar 
não esteja de forma alguma sombreado. Para melhor desempenho, o painel solar deve ser 
perpendicular ao sol.  
 
P: Por que o tempo de carregamento aumentou quando usei o carregador solar dobrável atrás 
das janelas? 
R: Algumas janelas podem ter sido escurecidas com filme solar que produz luz infravermelha/UV 
preta. Isso reduzirá a eficiência da célula solar, aumentando assim o tempo de carregamento. 
 
P: Posso carregar meus dispositivos em dias nublados? 
R: Sim, não há problema em carregar dispositivos em dias nublados. Mas a eficiência de 
carregamento será menor e o tempo de carregamento será prolongado. 
 
P: Posso carregar meus dispositivos com iluminação doméstica? 
R: Não, o carregador solar dobrável não pode carregar dispositivos sob iluminação doméstica. 
 
P: Falha ao carregar meus dispositivos com o carregador solar. 
UMA: 
· Luz solar inadequada leva à falha de carregamento. 
· A exposição indireta à luz solar (por exemplo, nuvens ou sombras de outros objetos) pode levar 
à flutuação da saída de corrente. 
· O carregador solar não pode carregar seu dispositivo em dias nublados. 
Por favor, coloque o carregador solar sob luz solar direta ou espere até que o céu esteja limpo de 
nuvens. 
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P: Qual é o ângulo de carregamento ideal? 
R: Desdobre totalmente os painéis de carregamento e coloque-os sob luz solar direta. 
 
P: A velocidade de carregamento é baixa. 
R· A velocidade de carregamento varia com a intensidade da luz solar. 
· Temperatura muito alta. A taxa de transformação de energia diminuirá quando a temperatura 
operacional estiver acima de 60°C/140°F e o carregamento será interrompido se a temperatura 
atingir 80°C/176°F. 
· Certifique-se de que a conexão do cabo de carregamento esteja segura. 
· O dispositivo está superaquecendo ou você está usando o dispositivo durante o carregamento. 
 
P: Tenho que desdobrar totalmente os painéis de carregamento? 
R: Você pode carregar seu dispositivo por meio de 1 ou 2 painéis de carregamento sob luz solar 
direta. Mas a velocidade de carregamento seria menor. 
 
P: O carregamento será retomado automaticamente se houver luz solar suficiente? 
R: Sim. Mas recomendamos que você desconecte o cabo de carregamento e conecte-o 
novamente para evitar atraso no carregamento, baixa velocidade de carregamento ou pausa no 
carregamento. 
 
Garantia 
 
· Garantia de 12 meses. 
 
Nota: 
 
Esta garantia é anulada se o defeito for causado por: 
· Danos causados por força maior. 
· Danos acidentais, uso indevido, abuso, negligência. 
· Reparação ou alteração inadequada por pessoas não autorizadas. 
· Período de garantia expirado. 
 
 

 

 


