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KOŃCÓWKA USB : aby naładować baterię Photona, 
może być podłączony do dowolnego portu USB, 

końcówka USB-C : należy włożyć do portu 
USB-C w Photonie 

Opcjonalny kabel* 

* Możliwe również podłączenie za pomocą dowolnego 
innego kabla USB-C

Photon ładuje się do pełna w ciągu około 5 
godzin.  Około 3 godziny na słońcu wystarczą 
do naładowania smartfona. 

WYKONANY Z EKO-SKÓRY 

WODOODPORNY 
WYJĄTKOWO PORĘCZNY 
I LEKKI 

NAJLEPSZY STOSUNEK MOCY 
DO WIELKOŚCI 

ODPORNY NA 
ZARYSOWANIA 

4 WATY Z ENERGII 
SŁONECZNEJ 

POJEMNOŚĆ 
AKUMULATORA 
4’000 MAH 

BARDZO WYDAJNY 
AKUMULATOR 

WSTRZĄSOODPORNY

SŁOŃCE  WNĘTRZE ZACHMURZENIE

NA SŁOŃCU 

PRZEZ ŁADOWARKĘ SIECIOWĄ 

Dziękujemy za zakup. Jesteśmy prze-
konani, że użytkowanie Sunslice Pho-
ton dostarczy Wam dużo satysfakcji i 
pozytywnych emocji.

Photon został zaprojektowany w Bel-
gii przez dwóch inżynierów, których 
celem było stworzenie najmniejszej 
i najbardziej praktycznej ładowarki 
słonecznej na rynku. Charakteryzuje 
się ona dużą mocą wyjściową uzyskaną 
z energi słonecznej  co zapewnia szy-
bkie ładowanie i optymalne warunki 
codziennego użytkowania. 

        

   OPIS PRODUKTU

 SZYBKI START 
PIERWSZE UŻYCIE

Photon może być ładowany 
 energią słoneczną lub ładowarką 
sieciową. Możesz ładować swoje 
urządzenia, także gdy Photon jest 
w trakcie ładowania energią słonec-
zną.  

Przy pierwszym ładowaniu zalecamy 
naładowanie urządzenia za pomocą 
ładowarki sieciowej,  a nie energią 
słoneczną.

Pozostaw Photona rozłożonego z 
panelami dobrze wystawionymi na 
działanie promieni słonecznych.  Ba-
teria naładuje się automatycznie.

Możesz również ładować swój tele-
fon podczas ładowania Photona 
energią słoneczną. Przedłuży to au-
tonomię baterii, gdyż energia słone-
czna jest przesyłana bezpośrednio 
do urządzenia, pobierając mniej en-
ergi zgromadzonej w akumulatorze.

 

PHOTON
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Niniejsza instrukcja zawiera ważne in-
formacje dotyczące bezpieczeństwa i 
pielęgnacji produktu, oraz szczegółowe in-
strukcje dotyczące korzystania z urządzenia 
Photon.  Aby uzyskać jak najwięcej korzyści 
z zakupu, zalecamy dokładne zapoznanie 
się z instrukcją i przechowywanie jej w 
bezpiecznym miejscu, na wypadek koniec-
zności skorzystania z niej w przyszłości.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

KOMPATYBILNY Z 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY 

DANE TECHNICZNE 

www.sunslice-solar.com

WYSOKOWYDAJNE OGNIWA 
SŁONECZNE 

4.0 Watts

OPCJONALNY
kabel 3 w 1

(dostępny na stronie 
www.sunslice-solar.com)

ZOPTYMALIZOWANA 
BATERIA 

 4’000 mAh Li-ion

INTERFEJS AKUMULATORA 

DIODA STANU NAŁADOWANIA 
(naciśnij raz przycisk “POWER”) 

PHOTON JEST ŁADOWANY 
ENERGIĄ SŁONECZNĄ

LATARKA
(Aby właczyć przytrzymaj 

5s przycisk “power”)

WYJŚCIE USB 2,4A SZYBKIE 
ŁADOWANIE “FAST CHARGE” 

WEJŚCIE USB-C 2.0A

ABY WYŁĄCZYĆ NACIŚNIJ DWUKROTNIE PRZYCISK “POWER” 
(latarka i diody LED) 

POJEMNOŚĆ AKUMULATORA

MOC PANELU SŁONECZ-
NEGO

NAPĘCIE WEJŚCIOWE

NAPĘCIE WYJŚCIOWE

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

złożony

rozłożony

WAGA

4’000 mAh Li-ion 

4,0 Watt 

5V/2.0A – USB-C

5V/2.4A – USB 

100x70x25 mm

100x455x1.6 mm

190g

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

przycisk 
“POWER”

I.

II. III.

IV.
WPROWADZENIE 



       KOMFORT 
UŻYTKOWANIA

  

Oto kilka zaleceń, które pozwolą Ci uzyskać 
najlepszą wydajność. 

• Ustaw panel słoneczny w odpow-
iednim kierunku, tak aby uzyskać jak 
najwięcej światła słonecznego.  Na-
jlepiej jest umieścić panele prosto-
padle do promieni słonecznych, aby 
zmaksymalizować wydajność. 

• Wybierz dobrze oświetlone 
miejsce, nie zasłaniaj żadne-
go z paneli i staraj się wystawić 
wszystkie na działanie słońca.  Um-
ieszczenie paneli słonecznych za 
oknem zmniejsza ich wydajność.  
 
 

• Umieszczenie i noszenie Pho-
tona na plecaku jest praktycznym 
sposobem na ładowanie go w po-
dróży.  Jednak Photon ładuje się 
najlepiej, gdy jest pozostawiony 
nieruchomo i dobrze oświetlony. 
 

• Różne modele telefonów i urządzeń 
(np.  smartphony : One Plus, Iphone, 
Huawei itp. ) różnie reagują na ład-
owanie, w zależności od ich charakter-
ystyki elektronicznej.  Czas ładowania 
i wydajność mogą się zatem odpow-
iednio różnić.

            NASZE GWARANCJE

Wybieramy najlepsze 
materiały, aby zapewnić 
wysoką jakość i trwałość 
wszystkich naszych pro-
duktów.

Aby uniknąć uszkodzenia 
Twoich urządzeń, Photon 
jest wyposażony w obwód 
zabezpieczający przed 
ładowaniem i rozładowy-
waniem. 

Photon jest wyposażony 
w wysokowydajne, ultra-
cienkie panele słonec-
zne SunPower®.  Należą 
one do najlepszych pan-
eli dostępnych na rynku, 
dostarczając więcej en-
ergii z mniejszej powier-
zchni niż tańsze panele 
słoneczne.

Urządzenie Sunslice Pho-
ton jest objęte 2-letnią 
gwarancją. W razie pytań 
lub problemów odwiedz 
naszą stronę i zapoznaj się 
z FAQ: 
w w w. s u n s l i c e - s o l a r. c o m /

apps/help-center
W przypadku reklamacji 
skontaktuj się z nami bez-
pośrednio przez e-mail: 
service@sunslice-solar.com

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

• Nie należy jednocześnie ładować 
urządzenia Sunslice Photon przez wtycz-
kę sieciową i panel słoneczny.  

• Trzymaj magnesy wbudowane w 
urządzenie Sunslice Photon z dala od tele-
fonu i innych urządzeń elektronicznych. 

• Nie przebijaj, nie rzucaj, nie up-
uszczaj, nie zginaj ani nie modyfikuj 
urządzenia Sunslice Photon. Nie rozbijaj 
paneli słonecznych. 

• Nie zostawiaj urządzenia Sunslice Pho-
ton na deszczu, trzymaj z dala od wody.  
Nie narażaj baterii urządzenia Photon na 
działanie ognia lub nadmiernego ciepła. 

• Nie pozostawiaj produktu na słońcu za 
przednią szybą samochodu lub w miejscu, w 
którym temperatura może osiągnąć ponad 70°C
 

• Nie zwieraj akumulatora ołowiem ani 
żadnymi metalowymi przedmiotami.

• Nie należy używać nadmiernej siły 
podczas podłączania lub odłączania kab-
li.  Nie należy nadmiernie skręcać kabla 
ładowania. 

• Chroń porty akumulatora przed dost-
aniem się kurzu, kłaczków itp które mogą 
uniemożliwić prawidłowe podłączenie. 

• Nie demontuj, modyfikuj i nie próbuj 
naprawiać urządzenia samodzielnie. 

• Zaprzestań używania urządzenia Sun-
slice Photon, jeżeli wydziela ono niety-
powy zapach, nagrzewa się, jest znieksz-
tałcone lub wykazuje inne nieprawidłowości 

• Przechowywać z dala od dzieci

Odwiedź naszą stronę internetową, aby dow-
iedzieć się więcej o naszych produktach! 

ŁADOWANIE TWOICH URZĄDZE

Podłącz Photon do swojego urządze-
nia mobilnego za pomocą opcjonal-
nego kabla USB lub dowolnego inne-
go kabla USB. 
Wybierz odpowiednie wyjście, jak 
opisano poniżej.  Niebieskie wskaźni-
ki LED potwierdzają, że urządzenie 
jest ładowane.

Sunslice SPRL 
Chemin du Cyclotron 6, 
1348 Louvain-la-Neuve, Belga

OBWODY 
ZABEZPIEC

ZAJĄCE

WYSOKOWYDAJNE
PANELE 

SŁONECZNE

Naszą najważniejszą misją jest 
dostarczanie “energii w każdym 
miejscu”.  Nieustannie pracuje-
my nad rozwojem nowych pomys-
łów i produktów, które zapewnią 
Ci dostęp do energii w dowol-
nym miejscu i czasie. Dowiedz 

się więcej na:  

www.sunslice-solar.com

www.sunslice-solar.com

JAKOŚĆ 
PREMIUM

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ 
WTYCZKĘ

Opcjonalny kabel uniwersalny po-
siada 3 różne wtyczki.  Dzięki temu 
możesz ładować większość swoich 
urządzeń za pomocą jednego kabla.

a.

b.

c.

d.

2-LETNIĄ
GWARANCJĄ

PS
E

Bateria o pojemności 4 000 mAh może naład-
ować smartfon w około 1 godzinę

Najnowsze smartfony

Standardowe smartfony 

iPhone, iPad, iPod
Działa tylko 1 strona!

Micro-USB 

LIGHTNING

&

USB-C 

V. VII. VIII. IX.SKŁADANIE PHOTONA

VI. PORTFOLIO FIRMY 
SUNSLICE 


