
 
 

 

Dvouzářivková dobíjecí svítilna 

LP – 200 

Návod k obsluze – česky 

 

 

Výstraha: V zájmu zajištění výdrže baterie dobijte prosím svítilnu ihned, když svítivost ztrácí svou 

jasnost. 
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Důležité sdělení 
1. Přečtěte si prosím instrukce v manuálu ještě před prvním použitím. Před prvním použitím také 

nejprve plně nabijte baterie. 
2. Před zapojením do síťové zásuvky se ujistěte, že hodnota napětí na přístroji i v zásuvce spolu 

souhlasí. 
3. Udržujte prosím baterie v nabitém stavu. Dobíjejte vždy, když světlo začne slábnout. 
4. Pokud nepoužíváte lampu po dobu delší než 3 měsíce, pak několikrát za sebou alespoň znovu 

nabijte baterie aspoň po dobu 8 hodin. Jinak může dojít k totálnímu vyčerpání baterií a mohlo by 
být obtížné je znovu nabít. 

5. Pokud lampu nepoužíváte, přepněte prosím vypínač do polohy OFF. 
6. Lampa nemusí fungovat dostatečně, pokud ji používáte nebo nabíjíte při příliš nízkých nebo 

vysokých teplotách (pod 0 stupňů Celsia nebo nad 40 stupňů Celsia) 
7. Zabraňte prosím styku lampy s vodou nebo deštěm 
8. Pro čištění lampy nikdy nepoužívejte silné nebo škodlivé chemikálie. 
9. Nikdy nepoužívejte jiné nespecifikované baterie, mohlo by to způsobit škodu na Vaší svítilně. 
10. Neotvírejte a nerozebírejte jednotku. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. 



 

Dobíjení 
 

1. Zkontrolujte a přesvědčte se ještě před nabíjením, že dodávka elektrického proudu je 
konsistentní (odpovídající).  
 

2. Otevřete ochranný kryt, vyjměte kabel a zapojte do zásuvky. 

 
Použití 
 

1. Zapnutí/vypnutí svítilny (7 LED): Stiskněte vypínač 
na svítilně (č. 6) a zvolte polohu ON (zapnuto) nebo 
OFF (vypnuto) 

2. Zapnutí / vypnutí reflektoru (24 LED): stiskněte 
vypínač (č. 8) a zvolte režim ON (zapnuto) nebo 
OFF (vypnuto) 

3. Nouzová funkce: Při dobíjíte baterie, stiskněte 
tlačítko vypínače reflektoru (č. 8) a přepněte je do 
pozice ON. V případě přerušení elektrického proudu 
se reflektor automaticky rozsvítí. 

4. Nový design s ochrannou funkcí proti nevratnému 
vybití baterie. Pokud hrozí vybití baterie pod 
bezpečný limit, LED se automaticky vypnou v zájmu 
ochrany baterie. Potom prosím znovu dobijte 
baterii. 

5. Možnost odklopení reflektoru (Obrázek 2 a 3). Odklopení 
reflektoru je možné v rozsahu zobrazeném na obrázcích 2 a 3. Obrázek indikuje maximální úhel 
odklopení. 

 

 

 

 

 

 

Technická data 

 
1. Elektrický zdroj: AC 220-240V 50/60Hz 
2. Znovudobíjecí baterie: 6V 4AH pevně vestavěný nabíjecí olověný 

akumulátor, který nevyžaduje zvláštní údržbu 
3. Doba nabíjení: 20-24 hodin 
4. Diody: 24 LED + 7 LED 

5. Rozměry: 162x87x304mm 

 

 

Obrázek 2 

Obrázek 1 

Obrázek 3 
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