
CZ Montážní LED lampa Solight WM07SMD 
 
Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám 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. Zamezte kontaktu výrobku 
s kapalinami. 
 
Pokyny k nabíjení 
 
• Svítilnu před nabíjením vypněte. 
• Připojte napájecí kabel ke konektoru svítilny a síťový kabel zapojte do síťové zásuvky, nebo do konektoru auto zapalovače. 
• Upozornění: Akumulátor se bude během nabíjení mírně zahřívat – tento jev je běžný a není důvodem k obavám. 

 
Pokyny k údržbě 
 
• K čištění tělesa svítilny používejte vatový tampón s malým množstvím lihu. 
• Při čištění svítilny nikdy nepoužívejte koncentrované či těkavé látky. V opačném případě by mohlo dojít k poškození 

plastových dílů svítilny. 
• Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nikdy svítilnu neotevírejte, pokud k tomu nemáte příslušnou kvalifikaci. 

 
Upozornění 
 
• Připojte nabíječku do svítilny a poté druhý konec do příslušné zásuvky. Nabíječku po dokončení nabíjení odpojte. Vypněte 

svítilnu, pokud ji nepoužíváte. 
• Vyvarujte se pádu svítilny na zem, obzvláště předcházejte poškození průhledného světelného krytu. 
• Používejte výhradně nabíječku dodanou se svítilnou. 
• Záruka 24 měsíců se dle § 619 odst. 2 Občanského zákoníku nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým 

používáním, ubývání kapacity akumulátoru proto není důvodem pro uznání reklamace tohoto zboží. Na toto zboží je 
poskytována záruka 6 měsíců.  

• Nikdy nezakrývejte reflektor ani čočku při provozu. Nikdy nesviťte přímo do očí. Svítilnu nechte vždy vychladnout při 
jakémkoliv čištění. 

• Před prvním použitím svítilnu nabijte. (Přečtěte si instrukce v části „Pokyny k nabíjení“.) 
• V opačném případě dojde k nadměrnému vybití akumulátoru, který již nebude možné znovu nabít. 
• Pokud svítilnu používáte nebo nabíjíte při teplotách nižších než 0˚C nebo vyšších než 40˚C, může dojít k poklesu výkonu. 
• Svítilnu používejte řádným způsobem, zejména ji chraňte před vodou a deštěm. 
• Svítilnu smí otevírat pouze osoby s příslušnou kvalifikací. 
• DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Chcete-li zajistit maximální životnost akumulátoru, svítilnu dobijte vždy, když se sníží intenzita 

světla. 


