
 
 
 
 

 

Menič napätia (12V -> 220V) do auta 

 
 

Návod na obsluhu     Slovensky 
 
POĎAKOVANIE 
Ďakujeme, že ste si kúpili menič napätia 12 V -> 220 V do auta PW 2110. Spoločnosť One For All sa 
trvalo snaží vyvíjať, vyrábať a uvádzať na trh vysoko kvalitné inovatívne výrobky, ktoré budú spĺňať 
Vaše požiadavky. Prečítajte si prosím pozorne tento návod na obsluhu a nechajte si ho pre potrebu v 
budúcnosti.





Použitie 
Pred použitím si prečítajte bezpečnostné pokyny. 

Najprv overte na štítku alebo v návode na obsluhu 
pripojovaných zariadení, že splňujú nasledujúce 
podmienky: 
- napätie je v intervalu 220-240 VAC, 50 Hz 
- celková spotreba energie nepresahuje 100 W 
 
1. Zapojte zástrčku meniča napätia (Car Power Socket) 

do 12V konektora cigaretového adaptéra. 
Rozsvieti sa kontrolka napájania, ktorá signalizuje 
normálnu prevádzku adaptéra. 

2. Pripojte zariadenie do zásuvky meniča napätia. Menič 
napätia umiestite tak, aby nezakrýval ventilační otvory 

 
Keď opúšťate vozidlo, alebo po ukončení užívania, 
vytiahnite zástrčku meniča napätia z konektora 
cigaretového adaptéra, aby ste zbytočne nevyčerpávali 
batériu vozidla. 
 
Ak kontrolka napájanie bliká, menič napätia (dočasne) 
zastavil napájanie, aby chránil batériu vozidla alebo 
pripojené zariadenie. Mohlo dôjsť k nasledujúcej situácii: 
- Pripojené zariadenie vyžaduje celkom za určitý čas 

viac než 100 W el. energie. Resetujte menič napätia 
tým, že ho odpojíte z konektora cigaretového adaptéra 
a znova ho zapojíte. 

- Napätie batérie vozidla je príliš nízke (< 9 VDC) alebo 
príliš vysoké (>15 VDC). Menič napätia sa 
automaticky vráti do normálneho režimu ako sa 
napätie vráti na prijateľnú úroveň. Kontrolka napájania 
sa znovu trvalo rozsvieti. 

- Teplota meniča napätia je príliš vysoká. Menič napätia 
sa automaticky vráti do normálneho režimu ako sa 
teplota vráti na prijateľnú úroveň. Kontrolka napájania 
sa znovu trvalo rozsvieti. 

 

Odstraňovanie problémov 
Ak menič napätia nefunguje správne, skontrolujte 
nasledujúce body: 
- Či je správne zapojený menič napätia a pripojené 

zariadenie. 
- Skontrolujte kontrolku napájania (či ide prúd do 

konektora cigaretového adaptéra). 
- Či nie je prasknutá vnútorní poistka. Odskrutkujte 

hornú stranu meniča napätia a skontrolujte poistku. V 
prípade potreby ju vymeňte. 

- Či konektory neobsahujú žiadne prekážky. 
- Či správne funguje pripojené zariadenie a sú v 

poriadku batérie. 
 
Informácie o zakúpení ďalších kolíkov či ďalšie informácie 

o výrobku nájdete na 
www.oneforall.com 

(e-mail: ofahelp@uebv.com) 
 

Bezpečnostné pokyny 
- Chráňte výrobok pred vodou. 
- Výrobok neumiesťujte do blízkosti horľavých, 

výbušných alebo nebezpečných objektov. 

- Výrobok používajte (a skladujte) iba v suchom 
prostrediu. 

- Výrobok uchovávajte mimo dosah detí. 
- Ak je výrobok poškodený, nepoužívajte ho. 
- Výrobok neotvárajte - hrozí nebezpečenstvo jeho 

poškodenia a úrazu. 
- Pred čistením výrobok odpojte, aby ste zabránili 

nebezpečenstvu úrazu el. prúdom. 
- Ponechajte okolo výrobku dostatočný voľný priestor 

pre zaistenie vetrania. 
- S výrobkom nehádžete, netraste a zabráňte jeho pádu 

z výšky, pretože hrozí nebezpečenstvo jeho 
poškodenia. 

 
Technické údaje 
- Menovité vstupné napätie: 12 VDC 
- Menovitý výkon: 220-240 VAC pri 50 Hz.  

Max. 100 W trvalý výkon 
Max. 150 W výkon vo špičke. 

- Spotreba energie = IDLE Mode < 10W 
- Prevádzková teplota: 0 ºC - 45 ºC 
 

Záruka 
Spoločnosť UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL 
zaručuje pôvodnému zákazníkovi, ktorý výrobok zakúpi, že 
tento výrobok nebude pri normálnom a správnom 
používaní obsahovať chyby materiálu a spracovania po 
dobu jedného (1) roku od dáta predaja. Ak výrobok vykáže 
chybu v priebehu záručnej lehoty jedného (1) roka, bude 
bezplatne opravený, alebo - v  prípade potreby - 
vymenený. Prepravné náklady hradí vlastník, náklady na 
vrátenie výrobku hradí spoločnosť UNIVERSAL 
ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Záruka nepokrýva 
poškodenie či poruchy spôsobené výrobkami či službami 
od iných dodávateľov než spoločnosti UNIVERSAL 
ELECTRONICS / ONE FOR ALL, alebo spôsobené 
montážou výrobku, pri ktorej neboli dodržané pokyny v 
návodu na používanie. To isté platí v prípade, kedy bol 
výrobok upravený alebo opravený iným subjektom než 
spoločnosťou UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR 
ALL, alebo ak bola porucha spôsobená nehodou, 
nesprávnym použitím, zneužitím, nedbalostí, hrubým 
zaobchádzaním, chybnou inštaláciou, nesprávnou údržbou, 
zmenou, úpravou, požiarom, vodou, bleskom, prírodnou 
katastrofou, chybným použitím alebo neopatrnosťou. Ak 
požaduje zákazník záručné služby v priebehu záručnej 
lehoty, musí predložiť originálny doklad o kúpy, aby bolo 
možné overiť jeho nárok na danú službu. 
Ak ste zakúpili tento výrobok pre účely, ktoré nesúvisia s 
vašou obchodnou činnosťou, podnikaním alebo profesiou, 
môžete mať zákonné práva vyplývajúce z národných 
právnych predpisov upravujúcich predaj spotrebného 
tovaru. Tieto práva nie sú touto zárukou nijak obmedzené. 
 
 
Výrobca: 
Universal Electronics BV 
Europe & International 
P.O. Box 3332 
7500 DH, Enschede 
Holandsko  

http://www.oneforall.com/

