
 

 

Brondi LP600 LED 

Nabíjacie pohotovostné LED svietidlo 

 

Návod na obsluhu - SLOVENSKY 

 

 

Vlastnosti 

Dlhá prevádzková doba:  

Novo vyvinuté obvody umožňujú dlhú prevádzkovú dobu až 24 hodín 

Excelentná svietivosť: 

Vysoko účinný reflektor zaisťuje vynikajúcu svietivosť. Možnosť nastavenia 2 úrovní 

svietivosti. 

Krátka doba nabíjania 

Sofistikovaná technológia umožňuje kratšiu nabíjaciu dobu. Približne za 24 hodín je 

batéria pohotovostného svietidla plne nabitá. 
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Dôležité upozornenie 

1. Nikdy nerozoberajte pohotovostné svietidlo. V prípade poruchy sa obráťte na autorizovaný servis. 

2. Nikdy nevkladajte kovové predmety do štrbín alebo otvorov pohotovostného svietidla. 

3. Pred prvým použitím svietidlo plne nabite (nabíjajte minimálne 20 hodín, viď Ako nabíjať svietidlo). 

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

5. Ako sa zníži intenzita svetla dobite svietidlo. 

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

batérie a nebude možné ju opäť nabiť. 

7. Pred uložením svietidlo plne dobite. 

8. Nevystavujte vode, dažďu alebo vysokej vlhkosti. 

9. Neumiestňujte blízko kúrenia, vykurovacích telies ani na priame slnko. 

10. Nezakrývajte svietidlo ručníkmi, šatami, oblečením apod. 

Ako používať svietidlo 

1. Pre zapnutie svetla zatlačte vypínač vopred (nižšia 

intenzita) alebo nazad (vyššia intenzita). 

2. Pre vypnutie svetla presuňte vypínač na stred. 

3. Anti Black-out funkcia: Pri nabíjaní nastavte vypínač do 

polohy ZAPNUTÉ, pokiaľ by došlo k výpadku el. prúdu 

svietidlo sa automaticky rozsvieti. 

Ako nabíjať svietidlo 

Pred pripojením svietidla k elektrickej sieti sa prosím uistite, 

že napätie sieťovej zásuvky je 220-240 V 50/60 Hz. Zapojujte iba do odborne inštalovaných zásuviek. 

Dbajte, aby zásuvka bola dobre prístupná a ovládateľná. 

1. Dodávaný sieťový kábel zapojte do odpovedajúceho konektora na svietidle. 

2. Potom druhý koniec káblu zapojte do elektrickej zásuvky 220-240 V 50/60 Hz. 

3. Rozsvieti sa červená LED – indikátor nabíjania. Obvyklá doba nabíjania je 20–24 hodín. Mierne 

zahriate batérie počas nabíjania je normálne. 

Špecifikácie 

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

2. Nabíjacia batéria 6V, 4,5Ah 

3. LED: 30 LED diód, 3,2-3,4V / 20-25mA 

4. Doba nabíjania: 20-24 hodín 

5. Rozmery: 90 x 270 x 140 mm, hmotnosť 1,2 kg 

Likvidácia – po uplynutí životnosti výrobku 

Európska smernice o likvidácii 2002/96/ES.Tento symbol na produktu alebo na obale 

znamená, že s produktom vrátanie 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 
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Kryt 

Indikátor nabíjania 

Konektor pre sieť. kábel 
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