
 
 

Nabíjecí svítilna LP-480 LED 

 
Návod k obsluze – česky 

 

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění dlouhé životnosti baterie dobijte svítilnu, 
jakmile se sníží intenzita svitu. Nenechte baterii nikdy plně vybít. 

 
WWW.BRONDI.CZ 

 
Důležité upozornění 

1. Před nabíjením baterie se přesvědčte, že elektrická zásuvka do které 
spotřebič zapojujete odpovídá normám a je v ní správné napětí 220-
240 V 50/60 Hz. 

2. Nepokládejte spotřebič na žádný horký povrch. 
3. Před čištěním spotřebič vždy odpojte ze zásuvky elektrické sítě. 
4. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
5. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody. 

 
Nabíjení svítilny 

1. Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze a plně nabijte 
baterii. 

2. Dbejte, aby el. zásuvka ze které je svítilna nabíjena, byla instalována podle 
příslušných norem, bylo v ní správné napětí 220-240 V 50/60 Hz a byla 
dobře přístupná a ovladatelná. 

3. Vytáhněte zástrčku rozpojením svítilny uprostřed a zapojte zástrčku do 
zásuvky elektrické sítě. 

4. Pokud svítí kontrolka, svítilna se nabíjí. Obvyklá doba nabíjení je 20-24 
hodin. Během nabíjení může dojít k zahřátí baterie. 

5. Před první použitím nabíjejte svítilnu 24 hodin. 
6. Svítilnu dobijte minimálně každé 3 měsíce po dobu 20-24 hodin. Jinak 

může dojít k úplnému vybití baterie a nebude možné ji opět nabít. 
7. Jakmile se sníží intenzita svitu, svítilnu dobijte. 
8. Výkon svítilny se může snížit, pokud je používána nebo nabíjena mimo 

doporučené teplotní rozpětí 0°C až 40°C. 
9. Nevystavujte vodě a dešti. 

 
Jak používat svítilnu 

1. Pro zapnutí světla stiskněte vypínač. 
2. Při opětovném stisku dojde k vypnutí světla. 
3. Vypínejte vypínač, pokud svítilnu nepoužíváte. 

 
Údržba a čištění 
Na čištění používejte malou bavlněnou utěrku mírně navlhčenou alkoholem na 
čištění. NIKDY nepoužívejte silné nebo těkavé chemikálie, které by mohly poškodit 
plastové části spotřebiče. 
 
VAROVÁNÍ 
Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, NIKDY nerozebírejte 
spotřebič a to ani za účelem čištění nebo opravy. Veškeré opravy svěřte výhradně 
autorizovanému servisnímu středisku. 
 
Popis 

  
 

Specifikace 

1. Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz, střídavě 
2. Nabíjecí baterie: 4V, 1300mAh (olověný akumulátor) 
3. Doba nabíjení: 20-24 hodin 
4. Doba svícení: 6 hodin 
5. Rozměry: 110x110x235 mm 

 
Distributor pro ČR: Solight s.r.o., Křižíkova 2987/70b, 612 00 Brno  
Distributor pro SR: Solight s.r.o., Vojtecha Tvrdého 777/12, 010 01 Žilina 

1. Vypínač 
2. Kontrolka nabíjení 
3. LED 
4. Zástrčka 
 


