CZ Návod k použití nabíječky baterií Solight DN26
Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující
pokyny a dodržujte je tak, aby vám výrobek 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 ve vnitřních prostorech. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Výrobek nikdy nevystavujte prostředí s
vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami a přímému kontaktu s domácí a výpočetní
elektronikou.

Velikost baterie

AA

AAA

Nabíjecí proud

1150 mA (2ks)/800mA (4ks)

600mA (2ks) / 420mA (4ks)

Ni-MH (mAh)
Doba
2 ks
nabíjení
4 ks
(minuty)

1800 2000 2200 2400 2600 2800 700 800
90 100 110 120 130 140 70 80

900
90

1000 1100
100 110

135

120

130

150

165

180

195

210

100 110

140

* Doba nabíjení se může lišit v závislosti na značce, kapacitě a stavu nabíjených baterií.

Parametry:
- Pouze pro baterie: AA, AAA Ni-MH
- 2 nezávislé nabíjecí okruhy
- nabíjecí proud na jeden okruh:
max. 1150A pro AA, 600mA pro AAA
- řídící mikroprocesor, minus Delta-U detekce
detekce špičkového napětí
- časovač automatického vypnutí: 4 hodiny
- detekce poškozených, nenabíjecích a špatně vložených baterií
- ochrana proti zkratům
- napájení: AC 100 – 240V, 50Hz
Návod k obsluze:
Díky dvěma nezávislým okruhům lze nabíjet 2 nebo 4 (AA/AAA Ni-MH) baterie. Vložte baterie do nabíječky, dbejte
přitom vyznačené polarity. Zapojte nabíječku do síťové zásuvky. V tomto okamžiku se spustí ochranný systém
nabíječky, tj. detekce nenabíjecích, poškozených nebo špatně vložených baterií. Výsledky detekce se dozvíte na
displeji do 30s. V některých případech může detekce trvat i déle, v závislosti na počtu nestandardních baterií.
Displej přehledně zobrazí výsledky pomocí ikon. Počet rozsvícených symbolů baterií značí počet vložených baterií.
Jednotlivé články v každém symbolu baterie na displeji značí nabití po 33%.
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Obrázek 1: Je-li všechno v pořádku, na displeji se rozsvítí symboly baterií „CHARGING“, který indikuje probíhající
nabíjení. Symboly baterií indikují stav nabití každého páru zvlášť, poslední článek bliká.
Obrázek 2: Je-li vložena nenabíjecí nebo poškozená baterie, displej nejdříve ukazuje nabíjení, zhruba do 30s se
rozsvítí nápis „BAD“ a blikající symbol plných baterií. V tuto chvíli se v daném okruhu nenabíjí žádná baterie. Nabíjení
článků v druhém okruhu, jsou – li v pořádku, probíhá. Po vyjmutí vadných baterií se nápis „CHARGING“ opět rozsvítí.
Je-li špatně vložená nabíjecí baterie, nabíjení v daném okruhu se nespustí a příslušný obrázek se na displeji
nezobrazí vůbec. Symboly baterií opět indikují stav nabití každého páru zvlášť, poslední článek bliká.
Obrázek 3: Jsou-li baterie plně nabity, rozsvítí se nápis „FULL“ a symboly baterií na displeji nepřerušovaně svítí se
všemi třemi články.

Nabíječka je vybavena funkcí minus Delta-U detekce, která průběžně zjišťuje stav nabití baterií. Jsou-li baterie nabité,
přepne se do udržovacího režimu, aby se baterie zbytečně nepřebíjely. Po 6,5 hodinách se aktivuje bezpečnostní
časovač, který celý proces nabíjení, vč. udržovacího režimu vypne.
I přestože je nabíječka vybavena funkcí detekce nenabíjecích a poškozených baterií, dbejte prevence, aby se do
nabíječky pokud možno nedostaly.
Varování
1. Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší. Osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání
spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
2. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
3. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti
mladší 8 let se musí držet mimo dosah přístroje.

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

