
CZ Uživatelský manuál pro záložní zdroj energie (powerbank) Solight DN41 

Vážený zákazníku, Váš nový powerbank je vybaven moderní Lithium-Polymerovou baterií, která se 
vyznačuje kapacitou 1500mAh, nízkou hmotností 52g, malými rozměry a nízkou hodnotou samovybíjení. 
Ideální pomocník pro nouzové nabíjení telefonů, navigací, fotoaparátů, MP3/MP4 přehrávačů a podobných 
zařízení v místech bez přístupu k elektrické energii. 
 
Powerbank je vybaven řadou bezpečnostních funkcí, např. ochrana proti přebití, zkratu a nadměrnému 
vyčerpání baterie, jeho používání je naprosto bezpečné. Při správném použití může být baterie nabita až 
500x, aniž by ztratila svoji plnou kapacitu. 
 
Upozornění: Před prvním použitím powerbank dobijte na 100% pomocí výklopného USB nabíjecího 
konektoru. Powerbank stačí zapojit do počítače nebo nabíjecího adaptéru s USB výstupem. Dobíjení 
prázdného akumulátoru powerbanku trvá cca 2 hodiny pomocí USB adaptéru s výstupem min. 800mA, 
pomocí USB portu počítače zhruba 3 hodiny.  
 

 

 

 

 
 
 
 
Ovládání: 
 
1) Krátkým stiskem tlačítka zjistíte stav dobití akumulátoru powerbanku. LED diody se na krátkou dobu 

rozsvítí a poté zhasnou. Signalizace stavu - nepřetržitě svítící: 
 

                                3 diody = 100 – 67% 
                                1 dioda = 32 – 0% 

    2 diody = 66 – 33% 
     

2) Při dobíjení se postupně rozsvítí všechny 3 diody a při plném dobití zhasnou. Po vytažení powerbanku 
ze zdroje nabíjení zůstane powerbank zapnutý po dobu 15 vteřin, poté se vypne. 
 

3) Integrovaný výstupní kabel zapojte do microUSB konektoru zařízení stiskněte tlačítko „ON/OFF“ po 
dobu cca 2 vteřin. Nabíjení připojeného zařízení je zahájeno. Z důvodu úspory energie powerbank 
žádným způsobem nesignalizuje nabíjení. Zda nabíjení probíhá, zjistíte pomocí indikátoru nabíjení 
vašeho zařízení. Pokud nabíjení přestalo, v baterii powerbanku není již žádná energie a je nutno ji 
znovu dobít. 

 
Údržba: 

1. Pokud powerbank nepoužíváte, nabijte jej každé 3 měsíce na plnou kapacitu. 
2. Udržujte v suchu a při pokojové teplotě. Neponořujte powerbank do vody, nevystavujte extrémním 

teplotám a nerozebírejte. 
3. Nečistěte pomocí agresivních chemikálií, mýdel a jiných čisticích prostředků. K čištění použijte 

vlhký hadřík. Po čištění nechte powerbank důkladně oschnout. 
 
Záruka: 
Na celý výrobek je záruka 24 měsíců, záruka na 100% kapacitu akumulátoru je 6 měsíců od data 
zakoupení. Záruka se nevztahuje na poškození vstupních a výstupních USB konektorů díky používání 
přístroje, nesprávné nabíjení/vybíjení akumulátoru, hrubé zacházení a nedodržení podmínek údržby. 
V případě, že powerbank nenabíjí připojené zařízení z důvodu ochrany před poškozením vlastní baterie, 
nepovažuje se reklamace za oprávněnou. 
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