
 
 

 

Dobíjacie svietidlo s dvoma svetelnými zdrojmi 

LP – 200 

Návod na obsluhu – slovensky 

 

 

Výstraha: V záujme zaistenia výdrže batérie dobíjajte prosím svietidlo hneď, ak svietivosť stráca 

svoju jasnosť. 
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Popis

1. Indikátor dobíjania  

2. Priehľadný kryt 

3. LED dióda 

4. LED reflektor 

5. Prstenec lupy 

6. Prepínač svietidlá (7 LED) 

7. LED svietidlo 

8. Prepínač (24 LED) 

9. Kryt sieťového káblu

 

 

Dôležité oznámenie 
1. Prečítajte si prosím inštrukcie v manuáli ešte pred prvým použitím. Pred prvým použitím taktiež 

najprv plne nabite batérie. 
2. Pred zapojením do sieťovej zásuvky sa uistite, že hodnota napätia na prístroji aj v zásuvke 

spolu súhlasia. 
3. Udržiavajte prosím batérie v nabitom stave. Dobíjajte vždy, keď svetlo začne slabnúť. 
4. Pokiaľ nepoužívate lampu po dobu dlhšiu ako 3 mesiace, potom niekoľkokrát za sebou znovu 

nabite batérie aspoň po dobu 8 hodín. Inak môže dôjsť k totálnemu vyčerpaniu batérií a mohlo 
by byť ťažké ju znovu nabiť. 

5. Pokiaľ lampu nepoužívate, prepnite prosím vypínač do polohy OFF. 
6. Lampa nemusí fungovať dostatočne, pokiaľ ju používate alebo nabíjate pri príliš nízkych alebo 

vysokých teplotách (pod 0 stupňov Celzia alebo nad 40 stupňov Celzia) 
7. Zabráňte prosím styku lampy s vodou alebo dažďom 
8. Pre čistenie lampy nikdy nepoužívajte silné alebo škodlivé chemikálie. 
9. Nikdy nepoužívajte iné nešpecifikované batérie, mohlo by to spôsobiť škodu na Vašom 

svietidle. 
10. Neotvárajte a nerozoberajte jednotku. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. 



 

Dobíjanie 
 

1. Skontrolujte a presvedčte sa ešte pred nabíjaním, že dodávka elektrického prúdu je 
konzistentná (odpovedajúca).  
 

2. Otvorte ochranný kryt, vyjmite kábel a zapojte ho do zásuvky. 

 
Použitie 
 

1. Zapnutie/vypnutie svietidlá (7 LED): Stlačte vypínač 
na svietidle (č. 6) a zvoľte polohu ON (zapnuté) 
alebo OFF (vypnuté) 

2. Zapnutie/vypnutie reflektora (24 LED): stlačte 
vypínač (č. 8) a zvoľte režim ON (zapnuté) alebo 
OFF (vypnuté) 

3. Funkcia Núdzové osvetlenie: Pri dobíjaní batérie, 
stlačte tlačidlo vypínača reflektora (č. 8) a prepnite 
ho do pozície ON. V prípade prerušenia 
elektrického prúdu sa reflektor automaticky 
rozsvieti. 

4. Nový dizajn s ochrannou funkciou proti nevratnému 
vybitiu batérie. Pokiaľ hrozí vybitie batérie pod 
bezpečný limit, LED sa automaticky vypnú v záujme 
ochrany batérie. Potom prosím znovu dobite 
batériu. 

5. Možnosť odklopenia reflektoru (Obrázok 2 a 3). Odklopenie reflektoru je možné v rozsahu 
zobrazenom na obrázkoch 2 a 3. Obrázok indikuje maximálny uhol odklopenia. 

 

 

 

 

 

 

Špecifikácie 

 
1. Elektrický zdroj: AC 220-240V 50/60Hz 
2. Znovu dobíjacia batéria: 6V, 5,5Ah pevne vstavaný nabíjací olovený 

akumulátor, ktorý nevyžaduje zvláštnu údržbu 
3. Doba nabíjania: 20-24 hodín 
4. Diódy: 24 LED + 7 LED 

5. Rozmery: 162x87x304mm 

 

 

Obrázok 2 

Obrázok 1 

Obrázok 3 

 

 

MAX 180 


