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Dôležité informácie
Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie a uschovajte tento návod na budúce použitie.
Nedovoľte, aby sa Dobíjacie stopky 3 v 1 dostali do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.
Na dobíjanie Dobíjacích stopiek 3 v 1 používajte len napájací adaptér, ktorý je súčasťou balenia. 

Spoznajte dobíjacie stopky 3 v 1 

Prepínanie módov
Displej môžete nakonfigurovať tak, aby zobrazoval čas v 3 rôznych módoch:

  Minúty a sekundy

  Minúty, sekundy a 1/10 sekundy

  Minúty, sekundy, 1/10 sekundy a 1/100 sekundy

Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, použite kancelársku spinku a stláčajte pomocou nej tlačidlo 
„prepínač módov“, ktoré sa nachádza medzi tlačidlom „štart/stop“ a tlačidlom „reset“. Pri každom 
stlačení tlačidla „prepínač módov“ displej zmení režim.

Nabíjanie batérie
Dobíjacie stopky 3 v 1 majú zabudovanú nabíjateľnú batériu. Ak ju 
chcete nabiť, umiestnite Dobíjacie stopky 3 v 1 do nabíjacej stanice
a pripojte externý napájací adaptér. Keď je nabíjacia stanica zapojená, 
zasvieti na nej zelené LED svetielko. Na displeji jednotlivých stopiek 
bude počas nabíjania zobrazený stav nabíjania. Všetkých 12 ks stopiek 
môžete nabíjať naraz.

Medzinárodný adaptér
Nabíjacia stanica je dodávaná s multiregionálnym adaptérom. Adaptér 
sa dodáva s UK koncovkou, ale tú môžete jednoducho vymeniť za

UK koncovka

nabíjacia stanica

reset

digitálny displej

štart/stop

prepínač módov

Nevhodné
pre deti

do 3 rokov.
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vhodnú koncovku vo vašej krajine. Stlačte tlačidlo a vyberte UK koncovku, nahraďte ju 
požadovaným modulom koncovky. Zasuňte koncovku, keď začujete cvaknutie, znamená to, že ste 
ju zasunuli správne. Bezpečne izolovaný napájací adaptér, ktorý sa používa s nabíjacou stanicou, 
by mal byť pravidelne kontrolovaný kvôli potenciálnemu nebezpečenstvu, akým je poškodenie 
kábla, šnúry, koncovky, puzdra a iných častí. V prípade nejakého poškodenia, sa nabíjacia stanica 
nemôže používať, kým sa prípadné poškodenia neopravia.
•  Nabíjacia stanica nie je vhodná pre deti do 3 rokov.
•  Napájací adaptér nie je hračka.
•  Nabíjacia stanica sa môže používať iba s odporúčaným napájacím adaptérom.

Špecifikácia napájania

•  Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelej osoby.
•  Nepoužívajte rôzne typy batérií a nemiešajte staré a nové batérie.
•  Vymeňte všetky batérie v rovnakom čase.
•  Nepoužívajte súčasne nabíjacie batérie a nebíjateľné alkalické batérie.
•  Vložte batérie so správnou polaritou. Póly  +  a  –  musia byť vložené v správnom smere ako je to 

vyznačené vo vnútri priestoru pre batérie.
•  Napájacie svorky sa nesmú skratovať.

Poradca pri ťažkostiach
Dobíjacie stopky 3 v 1 sú navrhnuté tak, aby pracovali spoľahlivo a zodpovedne v normálnych 
podmienkach. Je však možné, že sa vyskytne problém. Predtým, než kontaktujete technickú 
podporu, pozrite si nasledujúcu tabuľku:

Podpora a záruka
Produkt je chránený ročnou záručnou dobou v prípade problémov, ktoré sa vyskytnú pri bežnom 
používaní. Zlým zaobchádzaním s Dobíjacími stopkami 3 v 1 alebo ich otváraním porušujete 
záručné podmienky. Všetky opravy mimo záruky budú podliehať poplatkom.

Vstupné napätie 100 – 240V A.C.

Frekvencia 50 – 60 Hz

Pohotovostný režim 0.3W (max.)

Výstupné napätie 7.5V D.C. ± 5%

Výstupný prúd 200mA (max.)

Životnosť batérie 10 h. nepretržitej prevádzky, 20 dní v pohotovostnom režime

Doba nabíjania cca 14 hodín

Problém LED svetielko na nabíjacej stanici nesvieti.

Riešenie Skontrolujte či je napájací adaptér správne pripojený k zariadeniu a aj do elektrickej 
zásuvky.

Problém Dobíjacie stopky 3 v 1 nie je možné zasunúť do nabíjacieho podstavca.

Riešenie Skontrolujte, či ste jednotlivé stopky vložili správne, t.j. displej stopiek smeruje ku 
prednej strane nabíjacej stanice.

Problém Batéria sa nenabíja.

Riešenie Uistite sa, že svieti LED svetielko na nabíjacej stanici.
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