
 

 
 
 

 
Vážený zákazníku, pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám 
náš výrobek sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho 
nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto 
přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití 
pečlivě uschovejte. 

UVEDENÍ DO PROVOZU 
Před instalací zařízení nejprve nabijte pomocí USB-C kabelu obsaženého v balení. 
Nabíjejí signalizuje červená kontrolka, je-li světlo nabité kontrola svítí modře.  

INSTALACE ZAŘÍZENÍ 
Sejměte krytí z lepící pásky na zadní straně magnetického držáku a umístěte jej 
na Vámi vybrané místo. Na spodní straně zařízení naleznete přepínač 
ON/AUTO/OFF. 
 
ON – zapnuto – světlo bude svítit nepřetržitě 
AUTO – automaticky – světlo se rozsvítí na 30s pokud PIR senzor zachytí pohyb. 
OFF  – vypnuto  

 
 

                            CZ WL912 
LED skříňové světlo 



 

OBSAH BALENÍ 
1 ks Svítidlo 
1 ks Magnetický držák 
1 ks Návod k použití 
1 ks USB-C napájecí kabel 
 
 
Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba 
vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt 
obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, 
a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, 
je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený zákazník, pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, 
aby vám náš výrobok slúžil bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Zabráni sa tak 
zneužitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s týmto 
spotrebičom a vždy dodržiavajte zásady používania elektrických spotrebičov. 
Návod na použitie si starostlivo uschovajte. 

                            SK WL912 
LED osvetlenie skrinky 



 

UVEDENIE DO PREVÁDZKY 
Pred inštaláciou zariadenia ho najprv nabite pomocou kábla USB-C, ktorý je 
súčasťou balenia. Nabíjanie je indikované červeným svetlom, ak je nabitý, 
kontrolka svieti modro. 

INŠTALÁCIA ZARIADENIA 
Odstráňte kryt z lepiacej pásky na zadnej strane magnetického držiaka a umiestnite 
ho na zvolené miesto. Na spodnej strane zariadenia nájdete prepínač 
ON/AUTO/OFF. 
 
ON  – zapnuté – svetlo bude svietiť nepretržite 
AUTO  – automaticky – svetlo sa rozsvieti na 30 s, ak PIR senzor zaznamená pohyb. 
OFF  – vypnuté 

OBSAH BALENIA 
1 Ks svietidlo 
1 Ks Magnetický držiak 
1 Ks Návod na použitie 
1 Ks napájací kábel USB-C 
 
Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení jeho životnosti sa 
musí celé svietidlo vymeniť a zlikvidovať na určenom mieste. Tento výrobok 
obsahuje zdroj svetla, ktorý sa z konštrukčných dôvodov nedá odstrániť na 
overenie, preto sa celý výrobok považuje za zdroj svetla. Napájací kábel nie je 
možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie sa už nesmie používať. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Dear customer, please read the following instructions carefully and follow them 
to ensure that our product serves you safely and to your full satisfaction. This will 
prevent misuse or damage. Avoid unprofessional handling of this appliance and 
always observe the principles of electrical appliance use. Keep the instruction 
manual carefully. 

COMMISSIONING 
Before installing the device, first charge it using the USB-C cable included in the 
package. Charging is indicated by a red light, if charged the control light is blue.  

INSTALLING THE DEVICE 
Remove the cover from the adhesive tape on the back of the magnetic holder 
and place it in the location of your choice. On the bottom of the device you will 
find the ON/AUTO/OFF switch. 
 
ON – on – the light will shine continuously 
AUTO – automatically – the light will turn on for 30s if the PIR sensor detects 

motion. 
OFF – off 

 

 

                            EN WL912 
LED cabinet light 



 

PACKAGING CONTENT 
1 pc Luminaire 
1 pc Magnetic holder 
1 pc Instructions for use 
1 pc USB-C power cable 
 
 
The light source of this luminaire is non-replaceable, at the end of its service life 
the entire luminaire must be replaced and disposed of in a designated place. This 
product contains a light source that for design reasons cannot be removed for 
verification and therefore the entire product is considered a light source. The 
power cord cannot be replaced if damaged, the unit must no longer be used. 
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