
Invertor – Menič jednosmerného napätia 12V na striedavých 230V SOLIGHT IN10 
 
 
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby Vám 
slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii 
s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené 
na použitie vo vozidle. Výrobok by mala používať iba dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou, zabráňte 
kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte priamemu dotyku invertora s napájaným zariadením.  
 
Vlastnosti: 
Invertor je vybavený radou bezpečnostných prvkov, ktoré chránia autobatériu, samotný invertor i pripojený spotrebič. LED dióda svieti, 
ak je invertor napájaný a plne funkčný. Pokiaľ LED dióda zhasne, bola aktivovaná jedna alebo viaceré z nasledujúcich ochrán: 
• Ochrana proti prepätiu. Ak dôjde k prepätiu, invertor sa automaticky vypne. 
• Nízke napätie autobatérie. Ak detekuje invertor nízke napätie, automaticky sa vypne. 
• Ochrana proti preťaženiu, prehriatiu a skratu. K preťaženiu môže dôjsť pokiaľ je invertor nadmerne zaťažovaný. K prehriatiu 

môže dôjsť v dôsledku nedostatočnej ventilácie. Ak dôjde k jednému zo spomínaných problémov, invertor sa vypne a 
automaticky sa reštartuje, akonáhle je problém vyriešený. 

• Ochrana cigaretového výstupu automobilu. Ak je invertor poškodený a napriek tomu je zapojený do napájania, 2A poistka 
praskne a zabráni tak prívodu elektrického prúdu. 

 
Poznámka: Pokiaľ dôjde k prerušeniu napájania z vyššie uvedených dôvodov a LED dióda sa dlhodobo znova nerozsvieti: 
• skontrolujte poistku v cigaretovom adaptéri 
• skontrolujte elektroinštaláciu vášho vozidla 

 
Použitie: 
Naštartujte motor a zapojte cigaretový adaptér invertoru do zásuvky zapaľovača vo vašom vozidle/motocykle a umiestnite ho tak, aby 
mal okolo sebe dostatok vzduchu pre chladenie. V tomto okamihu sa rozsvieti zelená LED dióda, ktorá indikuje správnu funkčnosť 
invertora. Zapojte spotrebič do zásuvky invertora. Invertor podporuje iba spotrebiče s plochou a neuzemnenou zástrčkou napájacieho 
kábla. Invertor používajte iba s naštartovaným motorom, inak hrozí pokles napätia batérie. 
 
Bezpečnostné pokyny 
• ak manipulujete s invertorom, vždy ho odpojte od prívodu elektrického prúdu 
• uistite sa, že vaše ruky, nohy, oblečenie, podlaha a spotrebiče sú suché 
• dajte pozor na kondenzáciu vody, odporúčame nenechávať invertor vo vozidle, pokiaľ plánujete jeho okamžité použitie po 

naštartovaní; ak dôjde ku kondenzácii vody, vykúrte automobil a nechajte invertor ohriať na okolitú teplotu 
• nikdy invertor neprikrývajte 
• nezapojujte do AC zásuvky iný zdroj energie 
• nikdy nepoužívajte invertor na horúcich plochách 

 
Špecifikácie invertora: 
• Výstupný výkon (menovite): 130W 
• Výstupný výkon (špička): 260W 
• Poistka proti preťaženiu: 145W 
• Poistka pre výmenu: 1 x 15A (súčasť balenia) 
• Vstupné napätie (DC):12V DC 
• Výstupné napätie (AC): 230 V AC 
• Frekvencia: 50Hz 
• USB napájací port: 5V/1A  
• Výstupná krivka: modifikovaná sínusoida 
• Pracovná teplota: -20~50ºC 
• Poistka proti nízkemu napätiu: <10V 
• Poistka proti vysokému napätiu: >15V 

 


