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8 Watt hoge rendement
zonnepaneel

Resistente
banden

Hoge kwaliteit
ritsen

Elastisch 
buitencompartiment

Waterdichte en
schokbestendige

bodem

Voorzak

USB - OUTPUT
Zonnepaneel

Moet
geconnecteerd

worden aan

USB - INPUT
Externe batterij

Geïntegreerde
kabel in de zak

USB - OUTPUT
van de backpack

USB-kabel

USB - OUTPUT
Externe battery

I. INTRODUCTIE

 

-

ZENITH
 

GEBRUIKSAANWIJZING

www.sunslice-solar.com

Bedankt voor uw aankoop. We 
hopen dat u veel plezier met de 
Sunslice Zenith zal beleven.

De Zenith is ontwikkeld door     
Sunslice, een Belgisch bedrijf dat 
is opgericht door 2 jonge              
ingenieurs, met het uiteindelijke 
doel om mensen overal toegang 
te geven tot energie. Deze rugzak 
op zonne-energie, met een ideale 
oplaadsnelheid voor reizigers, is 
uiterst praktisch en kan overal 
mee naartoe worden genomen 
om twee keer van de zon te 
genieten.

Deze gebruiksaanwijzing bevat 
be- langrijke veiligheidsinfor-
matie en geeft de nodige 
gebruiksinstructies voor het 
product. Wij raden aan deze 
instructies goed door te lezen en 
bij te houden.

Moet
geconnecteerd

worden aan



    VOORNAMELIJKSTE
KENMERKENIII. IV.

       VERHOOG DE
       SUNSLICE EXPERIENCE

  
Hier zijn enkele aanbevelingen voor een 

optimale ervaring.
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V.

            ONZE GARANTIES

 

 

 

 
-

 
 
 

 
 
 
 
 

service@sunslice-solar.com

PROTECTION
CIRCUIT

HOOG RENDEMENT
ZONNECELLEN

2
GARANTIE

JAAR

PREMIUM
KWALITEIT

VI. WAARSCHUWING
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Ga naar onze website voor meer informatie 
over onze producten.

.

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

www.sunslice-solar.com

VII.

GEOPTIMALISEERD
DESIGN

KRASBESTENDIG 
ZONNEPANEEL

LICHT EN
ULTRA-DRAAGBAAR

HOOG-RENDERENDE 
ZONNECELLEN

WATERBESTENDIG8 WATT ZONNE-ENERGIE

HOOG-RENDEMENT 
BATTERIJ*

OVERBELASTINGS-
CIRCUIT

RESISTANTE TEXTILE

*optional

RESISTENTE RIEMEN

SNELLE START

-

Om een apparaat op te laden, is 
het sterk aanbevolen om een 
externe batterij aan te sluiten op 
het zonnepaneel en vervolgens uw 
apparaat aan te sluiten op deze 
externe batterij. Hierdoor wordt de 
stroom dat door de zon wordt 
opgewekt gladgestreken.

Om de batterij aan te sluiten op 
het zonnepaneel, sluit u een 
USB-kabel aan op de USB-uitgang 
voor zonne-energie aan de ene 
kant en op de USB-ingang van een 
externe batterij aan de andere 
kant. De batterij begint automa-
tisch op te laden wanneer de zon 
op het paneel schijnt.

Wij kiezen de beste       
materialen om kwaliteit 
en durabiliteit te garan-
deren voor al onze 
producten.

De Zenith is uitgerust met 
een elektronisch circuit 
om uw apparaten te 
beschermen tegen over- 
en ontlading.

Uw Zenith heeft 2 jaar 
garantie. Indien een prob-
leem voorkomt, gelieve 
ons direct te contacteren 
op :

Bezoek eerst onze FAQ :

www.sunslice-solar.com/apps/help-center

De Zenith is uitgerust met 
zeer efficiënte en flexibe-
le zonnepanelen. Ze 
behoren tot de beste 
flexibele panelen die op 
de markt verkrijgbaar zijn 
en leveren meer energie 
op een kleiner oppervlak 
dan goedkopere zonne- 
panelen.

  Gooi niet met de Zenith, doorboor of 
wijzig hem niet en laat hem niet vallen. 
Kraak de zonnepanelen niet.

  Laat de Sunslice Zenith niet in de regen 
liggen, hou het uit de buurt van water. Stel 
de (optionele) externe batterij van de 
Zenith niet bloot aan vuur of overmatige 
hitte.

  Vermijd kortsluiting van de batterij door er 
een metalen voorwerp tegen te brengen.

  Wees voorzichtig bij het invoeren van de 
kabels. Overdrijf niet bij het omdraaien van 
de kabels.

  Was de Zenith niet in een wasmachine 
maar met de hand. Gebruik een 
niet-schurende doek om het zonnepaneel 
te reinigen.

  Breek de Zenith niet open en wijzig zijn 
structuur in geen enkel geval.

  Hou op met het gebruik van de Zenith 
indien het een ongewone geur, verhitting of 
vervorming vertoont.

  Buiten het bereik van kinderen houden.

Om uw toestel op te laden kunt u 
een klassieke USB-kabel (of de 
optionele Trident-kabel) gebruik-
en van de externe batterij naar uw 
toestel. Een andere praktische 
manier is om de geïntegreerde 
kabel (cfr. tekening) aan te sluiten 
op de externe batterij en vervol-
gens een USB-kabel aan te sluiten 
op de USB-output van de back-
pack en op het op te laden toestel.

Het 8 Watt zonnepaneel laadt 
een telefoon op in ongeveer 3 
uur in de zon. Afhankelijk van de 
telefoon, de intensiteit van de 
zon en de blootstelling van de 
backpack, kunnen deze 
prestaties variëren.

   Orienteer de Zenith in de juiste richt-
ing om zoveel mogelijk zonlicht te 
ontvangen. Het is het beste om de 
panelen loodrecht t.o.v de zon te 
plaatsen om de prestaties te maximal-
iseren.

   Probeer het zonnepaneel uniform in 
de zon te belichten. Het plaatsen van 
het paneel achter een raam vermind-
ert de energieproductie prestaties.

   Verschillende telefoonmodellen en 
toestellen (bv. voor smartphones : 
One Plus, Iphone, Huawei, enz.) 
reageren verschillend op het laden, 
afhankelijk van hun eigen elektronis-
che kenmerken. De oplaadtijd en de 
prestaties kunnen dus variëren.


