
CZ - LED reflektorová lampa 
 

Typ: WM-50W-FEM  

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za zakoupení venkovní LED lampy. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby  

vám výrobek sloužil bezpečně a k plné spokojenosti! 
 

Montáž: 

• Před započetím montáže zařízení, při údržbě či demontáži je nutné vždy odpojit napájení vypnutím vypínače 

nebo jističe. 

• Během činnosti se lampa zahřívá. Před každou činností prováděnou na lampě, např. údržba apod., je nutné 

odpojit lampu od napájení a počkat několik minut do úplného vychladnutí lampy. 

• Zákaz používání lampy bez ochranného skla nebo s popraskaným ochranným sklem. 

• Před zapojením lampy je nutné zkontrolovat, zda jsou dodrženy vzdálenosti od   okolních předmětů,   

vzdálenost od   ochranného   skla k osvětlovanému předmětu musí být nejméně 0,5m. 
Upozornění: 

Chraňte před dětmi, nezasahujte do zapojení. Technické změny jsou vyhrazeny, uchovejte návod. 

 

SOLIGHT Holding, s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží lampy, 

nesprávným zapojením k elektrické instalaci, použitím jiného než doporučeného příslušenství, neschválenými 

technickými změnami, nebo nedodržením doporučení v tomto návodu! 

 

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. 
Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika 

 
 

SK - LED bodové svietidlo 
 

Typ: WM-50W-FEM 

 

Vážený zákazník, 

Ďakujeme vám za zakúpenie vonkajšej lampy LED. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte 

ich, aby vám výrobok slúžil bezpečne a k vašej plnej spokojnosti! 

 

Montáž: 

• Pred začatím inštalácie, údržby alebo demontáže vždy odpojte napájanie vypnutím vypínača alebo ističa. 

• Lampa sa počas prevádzky zahrieva. Pred akoukoľvek prácou na svietidle, napr. údržbou atď., je potrebné 

odpojiť svietidlo od napájania a počkať niekoľko minút, kým svietidlo úplne nevychladne. 

• Je zakázané používať svietidlo bez ochranného skla alebo s prasknutým ochranným sklom. 

• Pred zapojením svietidla je potrebné skontrolovať, či sú dodržané vzdialenosti od okolitých objektov, 

vzdialenosť od ochranného skla k osvetľovanému objektu musí byť minimálne 0,5 m. 
Varovanie: 

Chráňte pred deťmi, nezasahujte do elektroinštalácie. Technické zmeny sa môžu zmeniť, príručku si 

ponechajte. 

 

SOLIGHT Holding, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou svietidla, 

nesprávnym zapojením elektrickej inštalácie, použitím iného ako odporúčaného príslušenstva, neschválenými 

technickými zmenami alebo nedodržaním odporúčaní uvedených v tomto návode! 

 

Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný, po skončení 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, a preto sa celý výrobok považuje za zdroj svetla. Napájací kábel nie je možné vymeniť, 

ak je poškodený, zariadenie sa už nesmie používať. 

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika 



EN - LED spotlight lamp 
 

Type: WM-50W-FEM  

 

Dear Customer, 

Thank you for purchasing the outdoor LED lamp. Please read the following instructions carefully and follow 

them to ensure that the product serves you safely and to your full satisfaction! 

 
Installation: 

• Always disconnect the power by turning off the switch or circuit breaker before beginning installation, 

maintenance or disassembly. 

• The lamp will heat up during operation. Before any work is carried out on the lamp, e.g. maintenance etc., 

it is necessary to disconnect the lamp from the power supply and wait a few minutes until the lamp has 

cooled down completely. 

• It is forbidden to use the lamp without protective glass or with cracked protective glass. 

• Before plugging in the lamp, it is necessary to check that the distances from surrounding objects are 

observed, the distance from the protective glass to the illuminated object must be at least 0.5m. 

Warning: 

Protect from children, do not interfere with wiring. Technical changes are subject to change, keep the manual. 

 

SOLIGHT Holding, s.r.o. assumes no responsibility for damage caused by incorrect installation of the lamp, 

incorrect wiring to the electrical installation, use of accessories other than those recommended, unapproved 

technical changes, or failure to follow the recommendations in this manual! 

 

The light source of this luminaire is not 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. 

Producer: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Czech Republic 


