
 

 

Brondi LP350 LED 

Nabíjacie prenosné LED svietidlo 

 

Návod na obsluhu - SLOVENSKY 

 

 

 

UPOZORNENIE: Z dôvodu ochrany životnosti nabíjacej batérie nabite 

svietidlo ako sa zníži intenzita svetla. 

 

WWW.BRONDI.CZ/SK 

Dôležité upozornenie 

1. Pred prvým použitím nabite (viď Ako nabíjať svietidlo). 

2. Pripojujte výlučne na elektrickú sieť so striedavým napätím 220-240V, 50/60Hz. 

3. Ako sa zníži intenzita svetla dobite svietidlo. 

4. Svietidlo dobite minimálne každé 3 mesiace po dobu 8 hodín. Ináč môže dôjsť k úplnému vybitiu 

batérie a nebude možné ju opäť nabiť. 

5. Vypnite vypínač pokiaľ svietidlo nepoužívate. 

6. Výkon svietidla sa môže znížiť pokiaľ je používané alebo nabíjané mimo doporučeného teplotného 

rozpätia 0°C až 40°C. 

7. Nevystavujte vode, dažďu alebo vysokej vlhkosti. 

8. Vyvarujte sa neodborných zásahov. V prípade poruchy sa obráťte na autorizované servisné 

stredisko. 

Ako používať svietidlo 

1. Pre zapnutie svetla zatlačte vypínač (2) smerom vopred. 

2. Pre vypnutie svetla zatlačte vypínač (2) smerom nazad. 

Ako nabíjať svietidlo 

Pred pripojením svietidla k elektrickej sieti sa prosím uistite, že napätie sieťovej zásuvky je 220-240V 

50/60Hz. Zapojujte iba do odborne inštalovaných zásuviek. Dbajte, aby zásuvka bola dobre prístupná a 

ovládateľná. 

1. Vytiahnite zástrčku rozpojením uprostred svietidlá a zapojte zástrčku do zásuvky el. siete (obr. 1). 

2. Pokiaľ sa rozsvieti kontrolka, svietidlo sa nabíja. Obvyklá doba nabíjania je 12-15 hodín. Mierne 

zahriatie batérie počas nabíjania je normálne. 

 

Špecifikácie 

1. Napájanie: 220-240V, 50/60Hz, striedavo 

2. Nabíjacie batérie: olovený akumulátor, 4V, 400mAh 

3. LED: 5 LED diód 

4. Doba nabíjania: 12-15 hodín 

5. Doba svietenia:  priemerne 4 hodiny 

6. Rozmery: 80 x 80 x 168 mm 

 

Likvidácia – po uplynutí životnosti výrobku 

Európska smernica o likvidácií 2002/96/ES.Tento symbol na produkte alebo na obale 

znamená, že s produktom vrátane jeho príslušenstva nie je možné zaobchádzať ako s 

bežným komunálnym odpadom. V žiadnom prípade nevyhadzujte tento prístroj do bežného 

odpadu z domácností. Po uplynutí životnosti musí byť odovzdaný na zbernom mieste k 

recyklácií elektrických a elektronických zariadení. Informujte sa na Vašej mestskej alebo obecnej 

správe na možnosti odbornej a ekologickej likvidácie prístroja.  

 

Distribútor pre SR: Solight s.r.o., Kamenná 19, 010 01 Žilina 
Distribútor pre ČR: Solight s.r.o., Křižíkova 2987/70b, 612 00 Brno 

1. Pole LED diód 

2. Vypínač  

3. LED indikátor nabíjania 

Obr. 1 
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