
       
USB cestovní nabíjecí adaptér, typ DC07 
Vstup 100V-240V AC, výstup 5V DC/1300mA, 2x USB typ A 
 
Cestovní USB nabíjecí adaptér DC07 je určený pro nabíjení multimediálních zařízení přes port USB. Čtyři 
nejpoužívanější typy zástrček a kompaktní řešení dělá z DC07 adaptéru nejmenší a nejvíce univerzální USB nabíjecí 
adaptér pro použití ve více než 150 zemích světa. 
 
Návod k obsluze (vysvětlivky se vztahují k obrázkům na originálním obalu):  
(1) Tlakem na vysouvací jezdce vysuňte požadovanou vidlici, dokud neuslyšíte cvaknutí. (2) Pro zasunutí vidlice 
stiskněte a držte černé zajišťovací tlačítko a tlakem na jezdce zasuňte vidlici.  
 
Zasuňte adaptér do elektrické zásuvky. Pomocí napájecího USB kabelu od vašeho přístroje propojte přístroj s 
adaptérem. 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.  
 
Při odpojování ze sítě postupujte stejným způsobem, nejprve odpojte spotřebič a pak vyjměte adaptér ze zásuvky. 
Cestovní adaptér používejte vždy pouze suchý a čistý. Do otvorů cestovního adaptéru nevkládejte mimo požadovaných 
USB konektorů žádné další předměty, dráty, sponky atd. V případě zašpinění otřete suchým hadříkem. Čistěte vždy 
odpojené od elektrické sítě! Cestovní adaptér uchovávejte mimo dosah dětí. Nezasahujte do zapojení! 
 
Dovozce ČR: Solight s.r.o., CZ 
 
 
USB cestovný nabíjací adaptér, typ DC07       
Vstup 100V-240V AC, výstup 5V DC/1300mA, 2x USB typ A 
 
Cestovný USB nabíjací adaptér DC07 je určený na nabíjanie multimediálnych zariadení cez port USB. Štyri  
najpoužívanejšie typy zástrčiek a kompaktné riešenie , robí z DC07 adaptéra, najmenší a najuniverzálnejší USB nabíjací 
adaptér na použitie vo viac ako 150 krajinách sveta. 
 
Návod na obsluhu (vysvetlivky sa vzťahujú k obrázkom na originálnom obale):  
(1) Tlakom na vysúvacie jazdce vysuňte požadovanú vidlicu pokiaľ nebudete počuť cvaknutie. (2) Na zasunutie vidlice 
stlačte, držte čierne zaisťovacie tlačidlo a tlakom na jazdce zasuňte vidlicu.  
 
Zasuňte adaptér do elektrickej zásuvky. Pomocou napájacieho USB kábla od Vášho prístroja prepojte prístroj s  
adaptérom.  Prístroj je vybavený inteligentným obvodom, ktorý pred začiatkom nabíjania zistí napájaciu kapacitu a stav 
nabitia akumulátora pripojeného zariadenia. Podľa zistených parametrov nabíjačka automaticky zvolí vhodný režim  
nabíjania tak, aby zaistila maximálnu efektivitu a súčasne zabránila poškodeniu akumulátora. 
 
Pri odpojovaní zo siete postupujte rovnakým spôsobom, najprv odpojte spotrebič a potom vyberte adaptér zo zásuvky. 
Cestovný adaptér používajte vždy iba suchý a čistý. Do otvoru cestovného adaptéra nevkladajte mimo požadovaných  
USB konektorov žiadne ďalšie predmety, drôty, sponky, atď. V prípade zašpinenia ho utrite suchou handrou. Čistite ho 
vždy odpojený od elektrickej siete! Cestovný adaptér uchovávajte mimo dosah detí. Nezasahujte do zapojenia! 
 
Dovozca ČR: Solight s.r.o., CZ 
 


