
 
 
 
 

 

Univerzálna cestovná nabíjačka s Li-Ion batériou 

 

 
 

Návod na obsluhu     Slovensky 
 
POĎAKOVANIE 
Ďakujeme, že ste si kúpili univerzálnu cestovnú nabíjačku so vstavanou lithiovou batériou PW 2210. 
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.



Indikátor 
nabíjania 

(vstavaná  
batéria) 



Inštalácia 
Pred použitím si prečítajte bezpečnostné pokyny. 

A) Zasuňte na miesto vhodnú zástrčku. 
1. Vyberte konektor odpovedajúci vášmu prenosnému 

zariadeniu. 
2. Pripojte ku konektoru kábel USB. 
3. Zapojte kábel USB do nabíjačky. 
4. Zapojte konektor do prenosného zariadenia. 
5. Zapojte nabíjačku do el. zásuvky (rozsvieti sa 

kontrolka napájania na boku nabíjačky). Pripojené 
prenosné zariadenie sa bude nabíjať. Stav nabíjania 
zistíte na prenosnom zariadení. 

 
Štyri kontrolky na prednej strane nabíjačky indikujú, že sa 
nabíja integrovaný zdroj. Po jeho úplnom nabití sa 
kontrolky vypnú. 
 

Použitie integrovaného zdroja 
B) Ak nie je nabíjačka pripojená k el. sieti (napr. vonku): 
- odpojte kábel USB a stlačením tlačidla 

START/CHECK skontrolujte stav nabitia 
integrovaného zdroja (4 rozsvietené kontrolky značia 
100% nabitie, 3 rozsvietené kontrolky značia 75% 
nabitia atď.) 

- pripojte prenosné zariadenie a stlačením tlačidla 
START/CHECK začnite nabíjať prenosné zariadenie. 

 

Odstraňovanie problémov 
Ak nabíjačka nefunguje správne, skontrolujte nasledujúce 
body: 
- Prenosné zariadenie, ktoré chcete nabíjať, má max. 

vstupné napätie 5,6 V DC a spotrebu menší ako 500 
mA. 

- Či sú správne prepojené nabíjačka, kolík a prenosné 
zariadenie. 

- Či je pripojený správny kolík. Zoznam použiteľných 
zariadení je uvedený na obalu. 

- Konektory neobsahujú žiadne prekážky. 
- Prenosné zariadenie a jeho batérie fungujú správne. 
 
C) RESET: Odpojte nabíjačku od el. siete a odpojte 

prenosné zariadení a potom stlačte ostrým hrotom 
tlačidlo RESET a resetujte nabíjačku. 

 
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 iba s originálnymi dodanými 

kolíkmi. Použitie iných typov kolíkov môže mať za 
následok poškodenie výrobku alebo zariadenia. 

- 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 výrobku odpojte výrobok od el. siete, 
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. 

- Do konektorov zasúvajte iba originálne dodané kolíky. 
Nezasúvajte do nich žiadne iné objekty. 

- Dbajte, aby napájacia zásuvka, do ktorej je zariadenie 
zapojené, bola vždy prístupná a ovládateľná. 

 
Technické údaje 
- Typ batérie: Li-Polymer, 1050 mAh 
- Menovitý vstup: 110 V - 230 V AC (60/50 Hz) 
- Menovitý výstup: 5,6 V DC, max. 500 mA 
- 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/

