
EN Solight DA37 Type USB-C Laptop Charger  
Dear Valued Customer, allow us to thank you for purchasing our product. Please read the following 

instructions carefully and follow them to ensure that your product serves you safely and to your full 

satisfaction. By doing so you will avoid improper use or damage to the product. Avoid incompetent 

manipulation with the device and always follow general principles of using electric appliances. Make sure to 

retain the present operating manual. Intended for home or indoor use. Never expose to environments with 

high humidity (such as bathroom), avoid contact with fluids. 

Properties 

Input: AC 100 - 240V, 50/60Hz, 1.5A max. 

Output: 65W max.  

DC output: 5V - 3A/9V – 3A/12V – 3A/15V – 3A/20V – 3,25A 

Short circuit, over-voltage, overload and overheat protection 

Use 

1 Connect the charger to the device you intend to re-charge. 

2 Connect the charger to a power socket. 

In case of overloading or over-voltage, the charger will switch off. Disconnect it for three minutes from the 

power socket to reset it and then resume charging. 

Operate at temperatures ranging from 0 to +40°C. Clean with dry cloth when disconnected from power 

supply. 

 

CZ Nabíječka notebooků typ USB-C Solight DA37 
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 přístrojem 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. 

Vlastnosti 

Vstup: AC 100 – 240V, 50/60Hz, 1,5A max. 

Výstup: 65W Max. 

DC výstup: 5V - 3A/9V – 3A/12V – 3A/15V – 3A/20V – 3,25A 

Ochrana proti zkratu, přepětí, přetížení a přehřátí 

Použití 

1. Připojte nabíječku na zařízení, které hodláte napájet 

2. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky 

V případě přetížení nebo přepětí se nabíječka vypne. Odpojte ji na tři minuty od proudu, aby se resetovala 

a začala znovu nabíjet. 

Provozujte v teplotách v rozmezí 0 až +40°C. Čistěte suchým hadříkem ve stavu odpojeném od elektrické 

sítě. 

 

 



SK Nabíjačka notebook typ USB-C Solight DA37 

Vážený zákazník, ďakujeme Vám 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 prístrojom a vždy dodržujte zásady používania 

elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na použitie v domácnosti  alebo vo 

vnútri miestnosti. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu 

výrobku s kvapalinami. 

Vlastnosti 

Vstup: AC 100 – 240V, 50/60Hz, 1,5A max. 

Výstup: 65W Max. 

DC výstup: 5V - 3A/9V – 3A/12V – 3A/15V – 3A/20V – 3,25A 

Ochrana pred skratom, prepätí, preťaženia a prehriatia 

Použitie 

1. Pripojte nabíjačku na zariadenie, ktoré chcete napájať 

2. Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky 

V prípade preťaženia alebo prepätia sa nabíjačka vypne. Odpojte ju na tri minúty od prúdu, aby sa 

resetovala a začala znova nabíjať. 

Prevádzkujte v teplotách v rozmedzí 0 až +40°C. Čistite suchou utierkou v stave odpojenom od elektrickej 

siete. 

 

 


