
 

SOLID DC05 – Cestovný USB nabíjací adaptér 
Vstup: AC 100-240V; 50/60 Hz, 
Výstup: DC 5V; 1000mA 
 
Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie SOLID DC05 USB nabíjacieho adaptéru. Pred prvým použitím si pozorne 
prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. USB nabíjací adaptér je 
určený pre nabíjanie multimediálnych zariadení cez port USB z elektrickej zásuvky. 

Návod k použitiu: 

1. Vhodnú zásuvkovú vidlicu zasuňte do drážky nabíjacieho adaptéru a zatlačte protipohybom až do krajnej 
polohy pre zaistenie správnej funkčnosti výrobku. 

2. Zasuňte adaptér do elektrickej zásuvky. 
3. Pomocou napájacieho USB kábla od vášho prístroja prepojte prístroj s adaptérom. 
4. Prístroj je vybavený inteligentným obvodom, ktorý pred začiatkom nabíjania zistí napájaciu kapacitu a stav 

nabitia akumulátoru pripojeného zariadenia. Podľa zistených parametrov nabíjačka automaticky zvolí vhodný 
režim nabíjania tak, aby zaistila maximálnu efektivitu a súčasne zabránila poškodeniu akumulátora. 

5. Výmenu zásuvkovej vidlice preveďte stlačením poistky na tele nabíjacieho adaptéru a súčasným vysunutím 
stávajúcej vidlice z drážky adaptéru. Pre nasunutie novej vidlice postupujte podľa bodu 1. 

6. Nabíjací adaptér je vybavený poistkou proti pohybu zásuvkovej vidlice. Pri častom používaní môže dôjsť 
k opotrebovaniu mechanizmu. V takom prípade sa uistite, že pred použitím nabíjacieho adaptéru je vidlica 
naozaj zasunutá do správnej polohy. 
 

 
Dôležité bezpečnostné upozornenie 

1. Určené len pre domáce použitie. Nevystavujte vlhku, dažďu, udržujte v suchom a čistom prostredí. 
2. Čistite vlhkou handričkou iba pri stave odpojenom od elektrickej siete, nechajte dôkladne oschnúť. 
3. Nezasahujte do zapojenia, výrobok nedemontujte. Neodborný zásah môže mať za následok vznik skratu, 

požiaru alebo ublíženia na zdraví. 
4. Nepoužívajte zariadenie, pokiaľ už bolo vystavené skratu, zásahu blesku, impulzu vysokého napätia alebo 

mechanickému poškodeniu. Poraďte sa s odborným servisom. 
5. Vždy odpojte od elektrickej siete, pokiaľ nie je zariadenie používané. 
6. Chráňte pred deťmi a osobami nespôsobilými k manipulácii s elektrickými zariadeniami.  
7. Chráňte svoje životné prostredie. Nepoužiteľný výrobok zlikvidujte v zberniach tomu určeným alebo iným 

spôsobom recyklácie. Nevyhadzujte do bežného domového odpadu. 
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