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Návod k použití  
záložní solární nabíječky Brando na klíče 

pro Nokia, SE, HTC, E-ten, HP, Mio, Samsung 
 
 

V rukou držíte novou multifunkční solární pohotovostní nabíječku s vestavěnou vysokokapacitní dobíjecí 
polymerovou baterií o kapacitě 1000mAh. Kompaktní a univerzální solární nabíječka se dobíjí energií ze slunce 
nebo zásuvky, která poté slouží pro nabíjení vašeho mobilu, digitálního foťáku, videokamery, PDA, MP3, MP4, 
iPod, GPS. 
 
 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 

1.1.1.1. vysoká účinnost převodu sluneční energie: přes 17% 
2.2.2.2. solární panel: 5V/60mA (Max) z polykrystalického křemíku 
3.3.3.3. zabudovaná vysokokapacitní polymerová baterie o kapacitě 1000 mAh 
4.4.4.4. výstupní napětí: 5,5V 
5.5.5.5. výstupní proud: 350-800mA 
6.6.6.6. čas dobíjení záložní nabíječky z počítače nebo ze síťového adaptéru: asi 3-5 hodin 

 
 
 

VLASTNOSTI: 
 

1. Buďte mobilní. Při vybití baterie ve vašem digitálním spotřebiči vás zachrání energie v záložní 
nabíječce. 

2. Svůj mobilní telefon nabijete kdekoliv a kdekoliv. 
3. Účinnost. Za 60 minut nabíjení můžete s vaším telefonem získat dalších 120 – 180 minut hovoru nebo 

72 hodin v pohotovostním režimu. 
4. Ochrana životního prostředí, úspora zdrojů. K nabíjení zařízení používáte solární energii. 
5. Přenosné provedení, stylový design, pouzdro z tvrdého plastu. 
6. Ochranný obvod zabrání přebíjení, přílišnému vybití i zkratování výstupu a prodlouží životnost baterie.  

 
 

 
VHODNÁ PRO 
 
Digitální fotoaparáty, iPod, PDA, GPS, DV, MP3/MP4 přehrávače 
Mobilní telefony (dodávané příslušenství obsahuje konektory pro značky Nokia 2 a 3,5mm, Samsung, Motorolu, 
LG, Sony Ericsson) 
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JAK PRACUJE 
 

1. Popis nabíječky 
1. „IN“ je vstupní/nabíjecí konektor 
2.  Je indikátor nabíjení ze solárního článku a ze síťové nabíječky 
3. „OUT“ je výstupní konektor pro nabíjení zařízení 

 

2. Postup použití: 
 

a) Pokud nabíječku používáte poprvé nebo jste nabíječku dlouho nenabíjeli, dobíjejte nabíječku 
dodaným USB kabelem připojeným do počítače nebo přes síťovou nabíječku (kabel zapojte do 
konektoru s označením IN). Pro průběžné dobíjení můžete využít vestavěný solární článek. 
Sluneční energie se mění v elektrickou a dobíjí vestavěnou baterii. Když je vnitřní baterie plně 
nabitá, červený indikátor zhasne.  

b) Připojte dodávaný kabel do konektoru s označením „OUT“, druhou stranu do vašeho spotřebiče s 
použitím příslušné redukce. 

c) Spotřebič se začne dobíjet. Dobíjené zařízení můžete používat stejně jako při dobíjení z dodávané 
nabíječky. 

 

 
VAROVÁNÍ 
 

1.1.1.1. Nepoužívejte v blízkosti ohně. 
2.2.2.2. Plně nabitá baterie poslouží v případě nouze na cestách. Není jako náhrada za hlavní nabíječku.  
3.3.3.3. Zabraňte působení kondenzující vlhkosti nebo vniknutí vody do zařízení.  
4.4.4.4. Zabraňte zkratování výstupů nabíječky. Vyvarujte se náhodného zkratování kovovým předmětem. 
5.5.5.5. Nabíječku nerozebírejte. 
6.6.6.6. Před použitím si přečtěte manuál. Nesprávné používání může poškodit baterii, nabíječku. Nesprávné 

použití může vést ke zkrácení životnosti baterie. 
7.7.7.7. Nabíječka je při výrobě nabitá. Časem však dochází k samovybíjení. Po 30ti dnech by však kapacita při 

teplotě 25˚C neměla klesnout pod 900mAh. Plného dobití dosáhnete zapojením zdroje energie podle 
návodu. 

8.8.8.8. Nejrychlejšího nabití dosáhnete připojením přes USB do počítače nebo do elektrické zásuvky. 
9.9.9.9. Před úplným vybitím baterie se automaticky zapojí ochranný okruh, aby nedošlo ke zkracování 

životnosti baterie. Nabíječka se zablokuje proti dalšímu vybíjení a dojde k odpojení solárního panelu. 
Dobíjecí okruh aktivujete zapojením přes USB kabel či elektrickou zásuvku. 

 
ČASTÉ OTÁZKY 
 

1.1.1.1. Příliš nízké napětí vestavěné baterie při vybití automaticky odpojí výstup nabíječky. Nehrozí tak 
poškození zařízení podpětím. Ochranný obvod se odpojí po nabití přes USB či síťovou nabíječku. 

2.2.2.2. Případné zahřátí nabíječky je běžný jev při nabíjení a vybíjení.  
 
 

  


