
 

DOCA SOLAR 23 
 

Uživatelské informace 
Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte veškeré instrukce. Při používání powerbanky dodržujte instrukce, aby se zabránilo 
případnému úrazu. S powerbankou zacházejte v souladu s pravidly bezpečnosti práce. 

 
Péče a bezpečnost 

● Před prvním použitím nabijte powerbanku na maximum. 
● Ujistěte se, že používáte správný kabel a konektor, mohlo by dojít k poškození powerbanky. 
● Před nabíjením se ujistěte, že napětí elektrického zařízení je nižší než 5 V. 
● Powerbanku se nesnažte rozebírat, opravovat, neklepejte na panel a netřeste s ní. 
● Nepoužívejte powerbanku v prostředí se zvýšenou vlhkostí, v mokru nebo přílišnému horku. 
● Nepokládejte powerbanku na hořlavý povrch. 
● Děti mohou powerbanku používat pouze pod dohledem dospělé osoby. 
● Pro připojení do USB zásuvky používejte pouze doporučené konektory, mohlo by dojít ke zkratu. 
● Doporučujeme powerbanku alespoň 1 za 4 měsíce kompletně nabít. 
● Powerbanka je chráněna proti přepětí, přehřátí a zkratu. 

 
Kontrola powerbanky 
Po vybalení powerbanky z obalu, zkontrolujte, zda je součástí balení veškeré příslušenství a zda není některá ze součástek či 
příslušenství poškozená. Pokud ano, kontaktujte prosím dodavatele. 
Obsah balení:  

● AC adaptér 
● DC kabel 
● Konektory k notebooku 

 

 

 

 

Popis powerbanky 

Velikost 222 x 126 x 21 mm 

Hmotnost 653 g 

Výstup USB 5 V / 2,1 A (max) 
DC 12 V / 16 V / 19 V / 3A (max) 

Vstup DC 15−20 V / 1,2 A 

Solární panel 15 V / 150 mA 

Baterie Li-Pol 

Kapacita 23 000 mAh (3,7 V) 
17 020 mAh (5 V) 

Účinnost baterie 70−85 % 

Doba nabíjení 12 hodin (pomocí kabelu) 

Kapacita v Wh 85,1 Wh (23 Ah*3,7 V) 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Návod k použití 
1. Zapněte powerbanku krátkým zmáčknutím hlavního vypínače. LED ukazatel zbývající energie se rozsvítí a             

powerbanka je připravena k použití. 
2. Opětovným zmáčknutím hlavního vypínače powerbanku vypnete. LED ukazatel zhasne. 
3. Pokud hlavní tlačítko zmáčknete a podržíte po dobu 2 vteřin, rozsvítí se LED světlo. Pokud tlačítko znovu zmáčknete                  

na dobu 2 vteřin, světlo zhasne. 
4. Napětí lze přepínat pomocí napěťového přepínače. Pokud vyberete určité napětí, rozsvítí se zelená kontrolka. 

Poznámka: Pokud je powerbanka v nečinnosti déle než 30 vteřin, automaticky se vypne. 

Nabíjení powerbanky solární energií 
1. Powerbanka se dá nabít solární energií, pokud se přístroj nachází na přímém slunečním světle nebo v silně                

osvětleném prostředí. 
2. Pokud se powerbanka nabíjí, bliká červené světlo. Pokud kontrolka svítí, powerbanka je nabitá. 

 
Nabíjení power banky elektrickou energií 

1. AC adaptér připojte k powerbance. 
2. Adaptér připojte do elektrické zásuvky. 
3. Při nabíjení blikají na power bance kontrolky nabití. Ve chvíli, kdy všechny kontrolky svítí modře, přístroj je nabitý. 

 
Stav nabití 
Powerbanka má čtyři diody pro indikaci stavu nabití. 

 

Ukazatel nabití 1 LED svítí 2 LED svítí 3 LED svítí 4 LED svítí 

Zbývající kapacita 25 % 50 % 75 % 100 % 

 

 
Nabíjení mobilních telefonů 

1. Použijte svůj USB kabel s konektorem k Vašemu mobilnímu telefonu,  ne USB kabel přiložený k powerbance. 
2. Připojte USB kabel do mobilního telefonu a poté k powerbance. 
3. Zapněte powerbanku. 
4. Dokud se mobilní telefon nabíjí, na power bance budou svítit kontrolky. 
5. Po úplném nabití mobilního telefonu odpojte powerbanku. 



 

Nabíjení notebooků a ostatních zařízení 
1. Zkontrolujte, jaké napětí má Váš notebook či jiné nabíjené zařízení a nastavte stejné napětí na power bance.  
2. Vyberte správný konektor pro Vaše zařízení a připojte ho ke kabelu. 
3. Připojte kabel k notebooku a poté k powerbance. 
4. Zapněte powerbanku hlavním tlačítkem. Pokud je Vaše zařízení nabíjeno, blikají na powerbance LED kontrolky. 
5. Po úplném nabití odpojte kabel z obou zařízení. 

Záruční servis 
Zodpovědný servis za tuto powerbanku je ILICO.io. 
Veškeré otázky či komplikace můžete posílat přímo na info@ilico.io. 
 
K rychlému vyřízení reklamace potřebujeme: 

● Číslo objednávky, 
● Datum, kdy byla závada objevena, 
● Popis závady (i přehled o tom, které kontrolky svítily nebo blikaly), 
● Popis problematické situace, aby servis mohl závadu replikovat. 

  
Záruka se nevztahuje na: 

● Závady zjištěné po záruční době, 
● Poškození, které je způsobené nevhodným zacházením s powerbankou, 
● Poškození či závady způsobené vodou, 
● Závady způsobené při převozu či z důvodu nevhodného zacházení nebo z nedbalosti, 
● Závady způsobené přírodní katastrofou, 
● Kosmetické vady, pokud je funkčnost powerbanky stabilní, 
● Powerbanka, která byla otevřena neoprávněnou osobou. 
  

Podmínky záručního servisu 
● Reklamace je možná pouze po předložení dokladu o koupi. 
● Způsob řešení reklamace závisí na reklamačním technikovi, a to na základě odborných vyjádření výrobce, dodavatele 

či servisu. 
● V případě opravy či výměny powerbanky bude reklamace vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Při opravě či 

výměně může být použita funkční repasovaná součástka z jiné powerbanky. 

 
Distribuce:  
ILICO Europe s.r.o., IČO: 06385974 

 


