
CZ Návod k použití napájecího adaptéru Solight DA33A 90W 

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. 
Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám 
sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho 
nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto zařízením a vždy 
dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k 
použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. 
koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. 

Poznámky 

• Rozdíl v napětí adaptéru a notebooku by měl být max. do ±5%. 

• Jmenovitý proud adaptéru nesmí být nižší než na notebooku. 

• Výkon adaptéru 90W  

 
 

 
Použití 
Pečlivě prostudujte parametry původního adaptéru (napětí, proud, rozměry konektoru atd.) a 
zvolte správný konektor. Pokud jste zvolili správný konektor, měl by jít zasunout bez použití vetší 
síly. Pokud tomu tak není, netlačte na konektor, mohli byste poškodit konektor nebo zdířku. 
Následně zvolte jiný konektor, případně se poraďte s prodejcem nebo výrobcem napájeného 
zařízení.  

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: 
info@solight.cz, případně ke stažení na https: www.solight.cz. Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, 
Hradec Králové 500 06, Česká republika. 

 
Tabulka kompatibility konektorů/konektorov 

Konektor Určení/určenie Označení /označenie 
6,3*3,0 mm Toshiba, NES, 15V M1 

5,5*2,5 mm IBM, Lenovo 16V M2 

6,5*4,4 mm Sony, Fujitsu, 16V M3 

4.8*1.7 mm Yellow HP/Compaq/Asus/Nec: 18.5V3.5A/4.74A M4 

5.5*2.5 mm 
Toshiba/Lenovo/LG/HP/Fujitsu/Acer: 18.5V6.5A, 
19V1.58A/2.1A/2.37A/3.42A/3.95A/4.74A/6.3A/6.32A, 20V2A/3.25A/4.5A/6A 

M5 

5,0*3,0 mm Samsung 19V M6 

5.5*2.1 mm Acer/Compaq/HP/Fujitsu/Toshiba:18V, 18.5V, 19V M7 

6.5*4.4 mm Sony/LG/Fujitsu: 19V1.3A/1.7A/2.1A, 19.5V2A/3.33A/3.9A/4.7A/5.13A/6.15A M8 

7.4*5.0 mm Dell: 19.5V2.31A/3.34A/4.62A/6.7A M9 

7.9*5.5 mm Lenovo/IBM: 20V3.25A/4.5A M11 

7.4*5.0 mm HP/Compaq: 18.5V3.5A/6.5A, 19V4.74A, 19.5V2.31A/3.33A/6.15A/6.9A M12 

2.5*0.7 mm Asus: 19V1.58A/2.1A M15 

4.0*1.7 mm NEW Lenovo/Toshiba: 19V2.37A, 20V2.25A/3.25A/4.5A M20 

4.5*3.0 mm HP: 19.5V2.31A/3.33A/4.62A/6.15A M21 

4.8*1.7 mm Black HP: 19.5V3.33A M22 

11,0*4,5 mm IBM, Lenovo 20V M25 

- Při nepoužívání odpojte ze sítě 

- Nenechte adaptér volně viset 

- Používejte pouze na místech, kde se může adaptér přirozeně 

chladit 

mailto:info@solight.cz
https://www.solight.cz/documents/te81_prohlášení%20o%20shodě.pdf


 
SK Návod na použitie napájacieho adaptéra Solight DA33A 90W 

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne 
si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil 
bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu 
použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto zariadením a vždy dodržiavajte 
zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie starostlivo uschovajte. Určené na 
použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Nikdy nevystavujte prostredí s vysokou 
vlhkosťou (napr. Kúpeľňa), zamedzte kontaktu výrobku s kvapalinami. 
 
Poznámky 

• Rozdiel v napätí adaptéra a notebooku by mal byť max. do ± 5%. 

• Menovitý prúd adaptéra nesmie byť nižšia ako na notebooku. 

• Výkon adaptéra 90W 

 
 

 

 

 

Použitie 

Starostlivo preštudujte parametre pôvodného adaptéra (napätie, prúd, rozmery konektora atď.) 

A vyberte správny konektor. Ak ste zvolili správny konektor, mal by ísť zasunúť bez použitia 

väcší sily. Ak tomu tak nie je, netlačte na konektor, mohli by ste poškodiť konektor alebo 

konektor. Následne zvoľte iný konektor, prípadne sa poraďte s predajcom alebo výrobcom 

napájaného zariadenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na výrobok je vystavené CE vyhlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u 
výrobcu: info@solight.cz, prípadne k stiahnutiu na https: www.solight.cz. Výrobca: Solight 
Holding, s.r.o., Na Brne 1972, Hradec Králové 500 06, Slovenská republika.  
 

- Pri nepoužívaní odpojte zo siete 
- Nenechajte adaptér voľne visieť 

- Používajte len na miestach, kde sa môže adaptér prirodzene chladiť 


