
EN Rechargeable LED working lamp Solight WM17 
 
Dear customer, Thank you for purchasing our product. For its safe and full functioning, please read these 
instructions carefully and adhere to them to avoid product misuse or damage. Please prevent unauthorized use of this appliance 
and always observe all rules for using electric appliances. Keep these instructions for future reference. Do not expose this product 
to liquids. 
 
Voltage: AC 220-240V, 50Hz Power: 5W 
Luminous flux: 350lm Battery: 3.7V/2500mAh, Li-Ion 
Power input: USB 5V/1000mA, overcharging protection Battery run time: 3 hours 
Battery recharging time: 3-4 hours IP protection: IP20 
 
Charging 
 
• Turn off the torch before charging 
• Plug the power cord into the input socket of the lantern, then plug the cord into the charging adapter and finally, plug the 

adapter into the wall socket. Red LED will be lit during charging. After charging is finished, the LED will lit green. Unplug the 
charger after charging is finished 

• Notice: The battery will be warm during charging. It is normal phenomena 
 
Precautions 
 
• Use only the charger supplied with the lamp 
• Please keep out of water or rain for proper use 
• A defect is not a change to a product’s properties that occurred during the warranty period as a result of normal wear and tear 

or improper use of the item (or any part thereof) and improper use of the goods 
• A shortened battery or light source lifetime cannot be considered a defect and or lead to any claim 
• The warranty period is not equal to the lifetime of a battery or the light source 
• Battery warranty period is 6 months from the date of sale. The warranty period for the product is 24 months 
• The light source can not be changed 

 
CZ Montážní LED lampa Solight WM17 
 
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. 
 

Napětí: AC 220-240V, 50Hz Výkon: 5W 
Světelný tok: 350lm Akumulátor: 3.7V/2500mAh, Li-Ion 
Napájení: USB 5V/1000mA, ochrana proti přebití Výdrž akumulátoru: 3 hodin 
Doba nabíjení: 3-4 hodin Ochrana: IP20 

 
Pokyny k nabíjení 
 
• Svítilnu před nabíjením vypněte 
• Připojte napájecí kabel do konektoru svítilny a na napájecí zdroj. Ten poté zapojte do síťové zásuvky. Během nabíjení svítí 

červená dioda, po nabití svítilny se rozsvítí zelená dioda. Poté odpojte nabíječku 
• Upozornění: Akumulátor se bude během nabíjení mírně zahřívat – tento jev je běžný a není důvodem k obavám 

 
Upozornění 
 
• Používejte výhradně nabíječku dodanou se svítilnou 
• Svítilnu používejte řádným způsobem, zejména ji chraňte před vodou a deštěm 
• Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného 

používání věci (nebo jejich dílů), popř. nesprávného používání zboží 
• Kratší životnost akumulátoru nebo světelného zdroje nelze považovat za vadu a nejde ani reklamovat 
• Záruční doba není doba životnosti akumulátoru, příp. světelného zdroje 
• Záruční doba akumulátoru je 6 měsíců od data prodeje. Záruční doba na výrobek je 24 měsíců 
• Světelný zdroj nelze vyměnit 

 



SK Montážna LED lampa Solight WM17 
 
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby 
vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predíde tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej 
manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k použitiu starostlivo uschovajte. 
Zabráňte výrobku v kontakte s kvapalinami 
 

Napätie: AC 220-240V, 50Hz Výkon: 5W 
Svetelný tok: 350lm Akumulátor: 3.7V/2500mAh, Li-Ion 

Napájanie: USB 5V/1000mA, ochrana proti prebitiu Výdrž akumulátora: 3 hodin 
Doba nabíjania: 3-4 hodín Ochrana: IP20 

 
Pokyny k nabíjaniu 
 
• Svietidlo pred nabíjaním vypnite 
• Pripojte napájací kábel ku konektoru svietidla a na napájací zdroj. Ten potom zapojte do sieťovej zásuvky. Počas nabíjania 

svieti červená dióda. po nabití svietidla sa rozsvieti zelená dióda. Potom odpojte nabíjačku 
• Upozornenie: Akumulátor sa bude počas nabíjania mierne zahrievať – tento jav je bežný a nie je dôvodom k obavám 

 
Upozornenie 
 
• Používajte výhradne nabíjačku dodanú so svietidlom 
• Svietidlo používajte riadnym spôsobom, najmä ho chráňte pred vodou a dažďom 
• Za poškodenie nie je možné považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku 

opotrebenia či nesprávneho používania veci (alebo ich dielov), popr. nesprávneho používania tovaru 
• Kratšiu životnosť akumulátora alebo svetelného zdroje nie je možné považovať za poškodenie a nedá sa ani reklamovať 
• Záručná doba nie je doba životnosti akumulátora, príp. svetelného zdroje 
• Záručná doba akumulátora je 6 mesiacov od dátumu predaja. Záručná doba na výrobok je 24 mesiacov 
• Svetelný zdroj nedá vymeniť 


