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Mukodesi m6d 

Ket m6dja a nagyobb teljesftmeny eleresenek! 

1. Csatlakoztasson ket 11 0 W-os vagy 85 W-os fotovoltaikus
panelt ket USB-C-vel a RIVER-hez (370 vagy 500)

Ill� 
110W/85W FOTOVOLTAIKUS PANEL 11 OW/SSW FOTOVOLTAIKUS PANEL 

2. Harem 11 0 W-os vagy 85 W-os fotovoltaikus pane It
csatlakoztasson az EFDELTA-hoz. fotovoltaikus panelek az
EFDELTA-hoz. (Figyelem, a RIVER 370/412/500 csak egy panelt
tamogat portonkent)

RIVER 370/500/412 
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EFDELTA 

* Minden 11 OW/85W-os napelemes tolt6 kOlon-kOlon
kaphat6.



1. Mit tud egy 110W/85W-os fotovoltaikus panel tolteni?

Minden 110W/85W-os fotovoltaikus panelhez tartozik egy MC4 port a 
RIVER (370/412/500) kozvetlen toltesehez. Az XT60 kabel hasznalhat6 az 
EF DEL TA toltesere. 

2. A 110W/85W-os fotovoltaikus panel a teljes 110/SSW-os 
teljes1tmenyt hasznalja ?

J6 korulmenyek kozott egy 11 0W/85W-os panel 11 o /85W 
teljesftmenyt tud leadni, de az idojaras es a szog befolyasolhatja 
a teljesftmenyt. 

3. A fotovoltaikus panel 11 OW/SSW vrzall6?

A 11 0W/85W-os fotovoltaikus panel vfzall6 anyagb6I keszult, ami 
tart6s termekke teszi. A szabadban is gond nelkul hasznalhat6. 

4 .Tobb 110W/85W-os fotovoltaikus panelt is ossze lehet 
kapcsolni? 

Az MC4 kabel segftsegevel akar harom 11 0W/85W-os 
fotovoltaikus panel is 6sszekapcsolhat6. Felhfvjuk azonban a 
figyelmet arra, hogy a RIVER 370/412/500 csak egy panelt 
tamogat portonkent. Biztonsagi rendszerunk megakadalyozza a 
RIVER tolteset, ha tul sok panelt erzekel. 

5. Mennyi ido alatt tolti fel a Foly6t egy fotovoltaikus panel?

A RIVER 370 egy 110 W-os fotovoltaikus panelt 5-10 6ra alatt, egy 
85 W-os fotovoltaikus panelt pedig 6-12 6ra alatt tolt fel. Az 
idojarasi viszonyokt6I es a fotovoltaikus panel szogetol fuggoen. 
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Környezetvédelem

Az Európai Unió irányelvének megfelelően felcímkézett elektronikai
berendezések hulladéka, nem keverhető más települési hulladékkal. A
következőkre vonatkozik szelektív gyűjtés és újrahasznosítás a kijelölt
gyűjtőhelyeken. Azzal, hogy biztosítja, hogy A termék megfelelő
ártalmatlanításának biztosításával Ön segít megelőzni a lehetséges negatív
következményeket a környezet és az emberi egészség szempontjából.
Hulladékgyűjtő rendszer A használt berendezések gyűjtőrendszere
megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi
előírásoknak a hulladék ártalmatlanítására. A témával kapcsolatos
részletes információk a következő címen szerezhetők be Részletesebb
információért forduljon az önkormányzathoz, a szállítójához vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a termék forgalmazása történik. az üzlet, ahol a terméket
vásárolta.

A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű
irányelveinek a biztonsági kérdésekre vonatkozó követelményeinek,
egészség- és környezetvédelem, meghatározva a felderítendő és
megszüntetendő veszélyeket.










