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Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solární lampy. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. 

Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, 

dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv 

přečíst! 

 

VLASTNOSTI 

1X LED bílé světlo, 1x světlo ve tvaru žárovky, ruční svítilna – silné LED světlo, nabíjecí kabel do sítě 220V,křemíkový 

solární panel, vestavěná baterie, dobíjení USB (kabel není součástí balení). Dvě kovová madla. 

 

BEZPEČNOST 

Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů. 

Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému 

mechanickému zatížení. 

Přístroj je chráněn proti stříkající vodě, tzn. že je přístroj dostatečně chráněn proti dešti nebo lehkým stříkancům 

vody. Doporučujeme na to nespoléhat. Přesto byste měli přístroj po kontaktu s vodou osušit s měkkou textilií. 

Přístroj nesmí být vystaven přímému vodnímu proudu, např. při čištění kola. 

Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se 

zranit. 

Zamezte přímému pohledu do světelného zdroje nebo svícení jiným osobám popř. zvířatům přímo do očí. Na základě 

vysoké svítivosti může dojít k poruchám vidění popř. k poškození očí. 

Svítilna používá kvalitní diodu LED s dlouhou životností (450lumenů, 100 000hodin). Dosvit svítilny je 100-

200.Napájení je  přes solární panel nebo kabel do sítě. 

 

POUŽITÍ 

Svítilna se zapíná postranním tlačítkem, které je v balení chráněné plastovou krytkou. Lampa se zapíná vytažením za 

kovová madla. Možno použít ji jako dobíjení pro ostatní zařízení – např. mobilní telefon. 

 

DOBÍJENÍ LED lampy  

Dobíjení vestavěných baterií se provádí přes solární panel nebo kabelem do sítě (220V). Solární doba nabíjení je cca 

4hodiny. 

 

RECYKLACE 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby 

životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho 

ochraně! 

 

ZÁRUKA 

Na lampu poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, 

nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

 


