
 

SOLID DC05 – Cestovní USB nabíjecí adaptér 
Vstup: AC 100-240V; 50/60 Hz, 
Výstup: DC 5V; 1000mA 
 
Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení SOLID DC05 USB nabíjecího adaptéru. Před prvním použitím si pozorně 
přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. USB nabíjecí adaptér je 
určený pro nabíjení multimediálních zařízení přes port USB z elektrické zásuvky. 

Návod k použití: 
1. Vhodnou zásuvkovou vidlici zasuňte do drážky nabíjecího adaptéru a zatlačte protipohybem až do krajní 

polohy pro zajištění správné funkčnosti výrobku. 
2. Zasuňte adaptér do elektrické zásuvky. 
3. Pomocí napájecího USB kabelu od vašeho přístroje propojte přístroj s adaptérem. 
4. Přístroj je vybaven inteligentním obvodem, který před začátkem nabíjení zjistí napájecí kapacitu a stav nabití 

akumulátoru připojeného zařízení. Podle zjištěných parametrů nabíječka automaticky zvolí vhodný režim 
nabíjení tak, aby zajistila maximální efektivitu a současně zabránila poškození akumulátoru. 

5. Výměnu zásuvkové vidlice proveďte stlačením pojistky na těle nabíjecího adaptéru a současným vysunutím 
stávající vidlice z drážky adaptéru. Pro nasunutí nové vidlice postupujte dle bodu 1. 

6. Nabíjecí adaptér je vybaven pojistkou proti pohybu zásuvkové vidlice. Při častém používání může dojít 
k opotřebení mechanismu. V takovém případě se ujistěte, že před použitím nabíjecího adaptéru je vidlice 
opravdu zasunuta do správné polohy. 
 

Důležitá bezpečnostní upozornění 
1. Určeno pouze pro domácí použití. Nevystavujte vlhku, dešti, udržujte v suchém a čistém prostředí. 
2. Čistěte vlhkým hadříkem pouze ve stavu odpojeném od elektrické sítě, nechte důkladně oschnout. 
3. Nezasahujte do zapojení, výrobek nedemontujte. Neodborný zásah může mít za následek vznik zkratu, 

požáru nebo ublížení na zdraví. 
4. Nepoužívejte zařízení, pokud již bylo vystaveno zkratu, zásahu blesku, impulsu vysokého napětí nebo 

mechanickému poškození. Poraďte se s odborným servisem. 
5. Vždy odpojte od elektrické sítě, pokud není zařízení používáno. 
6. Chraňte před dětmi a osobami nezpůsobilými k manipulaci s elektrickými zařízeními.  
7. Chraňte své životní prostředí. Nepoužitelný výrobek zlikvidujte ve sběrnách tomu určených nebo jiným 

způsobem recyklace. Nevyhazujte do běžného domovního odpadu. 
 
Dovozce do ČR: Solid Czech a.s., Hradec Králové 

 
 


