
EN LED working lamp Solight WM19 
 
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: 400lm 
IP protection: IP20 
 
Use the switch on the lamp to switch it on and off. Do not modify or disassemble the product in any way. In the event of damage, 
stop using the product and send it to the specialist for repair or dispose it according to your local laws. The light source can not be 
changed. 
 
CZ LED lampa Solight WM19 
 
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. Světelný zdroj nelze vyměnit. 
 
Napětí: AC 220-240V, 50Hz 
Příkon: 5W 
Světelný tok: 400lm 
Druh ochrany: IP20 
 
Vypínačem na těle zásuvky svítilnu zapínáte a vypínáte. Výrobek v žádném případě neupravujte ani nerozebírejte. V případě 
poškození výrobek přestaňte používat a předejte ho do opravy odbornému servisu, nebo jej recyklujte podle zákona. 
 
SK LED lampa Solight WM19 
 
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 
Príkon: 5W 
Svetelný tok: E27 
Druh ochrany: IP20 
 
Vypínačom na tele zásuvky svietidlo zapínate a vypínate. Výrobok v žiadnom prípade neupravujte ani nerozoberajte. V prípade 
poškodenia výrobok prestaňte používať a odovzdajte ho do opravy odbornému servisu, alebo ho recyklujte podľa zákona. 
Svetelný zdroj nedá vymeniť. 


