
SK Užívateľský manuál pre záložný zdroj energie (powerbank) Solight DN41 

Vážený zákazník, Váš nový powerbank je vybavený modernou Líthium-Polymerovou batériou, ktorá sa 
vyznačuje kapacitou 1500mAh, nízkou hmotnosťou 52g, malými rozmermi a nízkou hodnotou 
samovybíjania. Ideálny pomocník pre núdzové nabíjanie telefónu, navigácií, fotoaparátov, MP3/MP4 
prehrávačov a podobných zariadení v miestach bez prístupu k elektrickej energii. 
 
Powerbank je vybavený radou bezpečnostných funkcií, napr. ochrana pred prebitím, skratom a 
nadmernému vyčerpaniu batérie, jeho používanie je úplne bezpečné. Pri správnom použití môže byť batéria 
nabitá až 500x, bez toho aby stratila svoju plnú kapacitu. 
 
Upozornenie: Pred prvým použitím powerbank dobite na 100% pomocou výklopného USB nabíjacieho 
konektora. Powerbank stačí zapojiť do počítača alebo nabíjacieho adaptéru s USB výstupom. Dobíjanie 
prázdneho akumulátora powerbanku trvá cca 2 hodiny pomocou USB adaptéru s výstupom min. 800mA, 
pomocou USB portu počítača zhruba 3 hodiny.  
 

 

 

 

 
 
 
 
Ovládanie: 
 
1) Krátkym stlačením tlačidla zistíte stav dobitia akumulátora powerbanku. LED diódy sa na krátku dobu 

rozsvietia a potom zhasnú. Signalizácia stavu - nepretržite svietiaci: 
 

                                3 diódy = 100 – 67% 
                                1 dióda = 32 – 0% 

    2 diódy = 66 – 33% 
     

2) Pri dobíjaní sa postupne rozsvietia všetky 3 diódy a pri plnom dobití zhasnú. Po vytiahnutí powerbanku 
zo zdroja nabíjania zostane powerbank zapnutý po dobu 15 sekúnd, potom sa vypne. 
 

3) Integrovaný výstupný kábel zapojte do microUSB konektora zariadenia stlačte tlačidlo „ON/OFF“ po 
dobu cca 2 sekúnd. Nabíjanie pripojeného zariadenia je zahájené. Z dôvodu úspory energie 
powerbank žiadnym spôsobom nesignalizuje nabíjanie. Či nabíjanie prebieha, zistíte pomocou 
indikátora nabíjania vášho zariadenia. Pokiaľ nabíjanie prestalo, v batérii powerbank nie je už žiadna 
energie a je nutné ju znovu dobiť. 

 
Údržba: 

1. Pokiaľ powerbank nepoužívate, nabite ju každé 3 mesiace na plnú kapacitu. 
2. Udržujte ju v suchu a pri izbovej teplote. Neponárajte powerbank do vody, nevystavujte 

extrémnym teplotám a nerozoberajte. 
3. Nečistite pomocou agresívnych chemikálií, mydiel a iných čistiacich prostriedkov. K čisteniu 

použite vlhkú utierku. Po čistení nechajte powerbank dôkladne uschnúť. 
 
Záruka: 
Na celý výrobok je záruka 24 mesiacov, záruka na 100% kapacitu akumulátora je 6 mesiacov od dáta 
zakúpenia. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vstupných a výstupných USB konektorov vďaka 
používaniu prístroja, nesprávne nabíjanie/vybíjanie akumulátora, hrubé zaobchádzanie a nedodržanie 
podmienok údržby. V prípade, že powerbank nenabíja pripojené zariadenie z dôvodu ochrany pred 
poškodením vlastnej batérie, nepovažuje sa reklamácia za oprávnenú. 
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