EGENSKAPER
USB-port (utgång) för laddning av
elektriska produkter

Knapp för ljus och start av laddning

HiNation™ HiLight® är en robust, portabel solcellslösning som ger:
• starkt & säkert ljus, och
• laddare för mobiltelefoner och andra produkter som kan laddas
via på USB.

Indikator för laddning och batterinivå
Micro-USB port (ingång) för laddning av
HiLights interna batteri från elnätet eller USB.

Robusta produkter för portabel energi

Varningsindikator

Flexibla handtag av vävt band

Hopfällbar, stötskyddande lampskärm

10 timmar sol
LED-lampa

Solceller

10-20 timmar ljus,
ELLER

Upp till <10
mobilladdningar
(beroende på mobil)

KONTAKT
E-mail
Phone
Web

BÖRJA ANVÄNDA DIN HILIGHT
Att ladda din elektriska produkt från HiLight:
- Koppla produkten till HiLight med en USB-kabel.
- Tryck och håll in knappen i 1 sekund för att starta
laddningen; gröna LED-dioder till höger om
knappen tänds.
- Antalet fasta gröna LEDs indikerar batterinivå.
- Koppla ifrån din produkt när den är fulladdad eller
HiLights batteri är tomt. Gröna LEDs slocknar
automatiskt efter frånkoppling för att bevara
laddningen i batteriet.
- Du kan ladda din produkt samtidigt som HiLight
laddar från solen.
För att använd lampan, tryck kort på knappen:
- För normalt ljus (upp till 20h) – tryck 1 gång
- För starkare ljus (upp till 10h) – tryck igen
- För att stänga av lampa – tryck en tredje gång
Lampan kommer att blinka 3 gånger för att indikera
när batteriet snart är tomt.
Att ladda HiLight från solen:
Placera HiLight i solen och rikta solcellerna mot
solen. Blinkande gröna LEDs indikerar att HiLight
laddar. OBS: Skuggor och moln sänker effektiviteten.
Att ladda HiLight via Micro-USB:
Koppla HiLight till elnätet eller datorns USB med en
micro-USB-kabel (ingår ej). Blinkande gröna LEDs
indikerar att HiLight laddar.
VILOLÄGE/DVALA
Lägg HiLight i ”dvala” för att bibehålla batterinivån
under en längre periods förvaring utan användning.
För att lägga HiLight i viloläge, tryck och håll in
knappen i 10 sekunder. Gröna LEDs blinkar snabbt för
att visa att HiLight sätts i dvala. För att väcka HiLight
ur dvalan, tryck en gång på knappen.

HILIGHTs INDIKATORER
Laddningsindikator:
Tryck och håll in knappen 1 sekund för att se HiLights
batterinivå, som indikeras av gröna LEDs:
0 = tom
1 = nästan tom, <30%
2 =knappt hälften, 30-60%
3 = mer än hälften, 60-90%
4 = full, >90%

HiLight-knappen
Varningsindikator:
Röd LED till vänster om knappen indikerar:
- Batteriet i HiLight är för utanför normal arbetstemperatur, eller
- Produkterna som laddas av HiLight drar för mycket energi.
Röd LED indikerar att laddning och urladdning redan har stoppats för att
skydda din HiLIght.
ANVÄNDNING
(beror på telefontyp, användning etc)
10 timmar klart solljus ger ett fullt batteri, som ger:
- Upp till 20 timmar ljus (på normal nivå), eller
- Upp till 10 mobilladdningar, eller
- Upp till 14 timmar GPS-användning
HANDHAVANDE
Stäng alltid locket över USB-uttaget när du inte laddar, för att skydda
elektroniken mot fukt och smuts.
Om locket lossnar kan du enkelt fästa det igen genom att dra änden
genom hålet på baksidan.
Om du laddar HiLight via micro-USB, koppla ifrån HiLight när den är
fulladdad.

TEKNISK SPECIFIKATION:
Solcell

2,4W monokristallin kiselcell

Utgång

Standard USB (5V, 1A)

Input

Solljus eller via micro-USB (5V, 1A)

Batteri

14,4 Wh Li-Po, 3900 mAh, 3,7 V

LED

1W Super-LED

Arbetstemperatur

-5C till 65°C

Storlek

Diameter: 19 cm, höjd: 2,5 cm

Vikt

430 g

Certifiering

CE-certifierad, RoHS

info@hination.se
+46 (0)707-949280
www.hination.com

SÄKERHETSINSTRUKTIONER:
- HiLight flyter, men ska ej doppas eller användas under vatten. Om vatten
kommer in i produkten, låt den torka noggrant med USB-locket öppet
innan användning. Annars kan elektroniken skadas.
- Energikonsumtionen hos produkter du laddar får ej överstiga 5V DC, 1A.
- Om du laddar HiLight från elnätet eller USB, säkerställ att du använder en
felfri och CE-testad kabel som passar det elnät du använder. Annars kan
din HiLight skadas vid laddning.
- Undvik brännbara och explosiva produkter.
- Placera ej tunga produkter på HiLight.
- Använd ej HiLight om den blivit skadad.
- Koppla loss HiLight från elnät eller USB när den är fulladdad.
- HiLight ska vid skrotning hanteras som elektronikavfall.

PROBLEMLÖSNING
Problem

Lösning

HiLight laddar inte din
telefon eller produkt

Batteriet i HiLight kan vara tomt. Ladda batteriet
från solljus eller via micro-USB-porten.
Laddningskabeln är inte korrekt. Använd en
lämplig kabel med standard-USB-uttag.
Din produkt drar mer än HiLights output. Koppla
enbart in lämpliga produkter, dvs som drar max
5V.

HiLights LED-lampa
lyser ej.

Batteriet i HiLight kan vara tomt. Ladda batteriet
från solljus eller via micro-USB-porten.

Röd LED lyser.

Om mer än en produkt laddar på HiLight, koppla
bort en eller flera, och håll in knappen en sekund
för reset.
Om batteriet i HiLight är utanför
arbetstemperaturen (-5 till +65°C), placera HiLight
på en varmare/kallare plats tills LEDn slocknar.

GARANTI
HiNation antar inget ansvar för felaktig användning eller andra produkter
som används tillsammans med HiLIght. Normalt slitage täcks ej av garantin.
Om du anser att du har rätt till reparation eller utbyte av din HiLight,
kontakta din återförsäljare.
För övrig information och för att hitta din lokala återförsäljare och
kontaktuppgifter, gå till www.hination.com
SKROTNING
Produkten ska inte slängas med hushållsavfallet. Produkten ska
skrotas med liknande elektroniskt avfall som innehåller
batterier.
DECLARATION OF CONFORMITY
HiNation AB intygar att produkten följer krävda regelverk
enligt CE-direktiv 2004/108/EC.

