
SK Návod na použitie nabíjačky batérií Solight DN25 
 
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 v domácnosti 
alebo vo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou 
vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a 
výpočtovou elektronikou.  
 
Parametre: 
 

- pre batérie: 4 x AAA, AA Ni-MH 
- 4 nezávislé nabíjacie okruhy 
- nabíjací prúd na jeden okruh:  
   max. 450mA pre AA, 200mA pre AAA 
- riadiaci mikroprocesor, minus Delta-U detekcia, 

detekcia špičkového napätia 
- časovač automatického vypnutia: 6,5 hodín 
- detekcia poškodených, nenabíjacích a zle vložených batérií 
- ochrana pred skratom 
- napájanie: AC 100 – 240V, 50Hz 

 
Návod na obsluhu:  
 
Vďaka nezávislým okruhom môžete nabíjať ľubovoľný počet od 1 do 4 (AA/AAA Ni-MH) batérií a môžete ľubovoľne 
kombinovať AA batérie s AAA batériami. Vložte batérie do nabíjačky a dbajte pritom na vyznačené polarity. Zapojte 
nabíjačku do sieťovej zásuvky. V tomto okamihu sa spustí ochranný systém nabíjačky, t.j. detekcia nenabíjacích, 
poškodených alebo zle vložených batérií. Výsledky detekcie sa dozviete na displeji do 30s. V niektorých prípadoch 
môže detekcia trvať i dlhšie, v závislosti od počtu neštandardných batérií.  
Displej prehľadne zobrazí výsledky pomocou ikon. Počet rozsvietených symbolov batérií značí počet vložených 
batérií. 
Jednotlivé články v každom symbole batérie na displeji značí nabitie po 25%. 
 

 
       Obrázok 1        Obrázok 2        Obrázok 3 

 
Obrázok 1: Pokiaľ je všetko v poriadku, na displeji sa rozsvietia symboly batérií a nápis „CHARGE“, ktorý indikuje 
prebiehajúce nabíjanie. Symboly batérií indikujú stav nabitia každej zvlášť, posledný článok bliká.  
 
Obrázok 2: Pokiaľ je vložená nenabíjacia alebo poškodená batéria, displej najprv ukazuje nabíjanie, ale cca do 30s 
sa rozsvieti nápis „BAD“ a blikajúci symbol plnej batérie. Nabíjanie ostatných článkov prebieha, nápis „CHARGE“ však 
nesvieti. Po vybratí zlej batérie sa nápis „CHARGE“ opäť rozsvieti. 
Ak je zle vložená nabíjacia batéria, nabíjanie sa nespustí a príslušný obrázok sa na displeji nezobrazí vôbec. Symboly 
ostatných batérií opäť indikujú stav nabitia každej zvlášť, posledný článok bliká.   
 
Obrázok 3: Ak sú batérie plne nabité, rozsvieti sa nápis „READY“ a symboly batérií na displeji neprerušovane svietia 
so všetkými štyrmi článkami.  
 
Nabíjačka je vybavená funkciou minus Delta-U detekcia, ktorá priebežne zisťuje stav nabitia batérií. Ak sú batérie 
nabité, prepnú sa do udržiavacieho režimu, aby sa batérie zbytočne neprebíjali. Po 6,5 hodinách sa aktivuje 
bezpečnostný časovač, ktorý celý proces nabíjania, vr. udržiavacieho režimu vypne. 
 
I keď je nabíjačka vybavená funkciou detekcia nenabíjacích a poškodených batérií, dbajte na prevenciu, aby 
sa do nabíjačky napriek tomu nedostali.  
 
 
 

Veľkosť batérií Ni-MH Doba nabíjania 

AA 
2300mAh 5 hodín 
2500mAh 6 hodín 

AAA 900mAh 5 hodín 

* Nabíjacie časy sa môžu líšiť v závislosti od značky, kapacity a 
stavu nabíjaných batérií. 



Varovanie 
 
1. Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, 

zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú 
pod dozorom alebo boli poučené o používaniu spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú 
prípadným nebezpečenstvám. 

2. Deti si so spotrebičom nesmú hrať.  
3. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti mladšie 

ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča. 
 


