
NÁVOD K OBSLUZE  
MODEL: CR-2008 

TYP: WN03 
 
Před použitím si tento návod pozorně přečtěte, aby jste předešli nechtěnému poškození výrobku. 
 

SPECIFIKACE: 
- Halogenová žárovka: 6V 55W H3 
- Svítivost: 1.000.000 cd 
- Dosah svícení: 1600 m 
- Doba svícení: 30 - 45 min. dle stavu akumulátoru 
- Olověný akumulátor 6V 4Ah 
- Nabíjení pomocí síťového adaptéru AC 230V, DC 12V 500mA nebo pomocí autoadaptéru 
- Odolné vůči povětrnostním vlivům a stříkající vodě 
- Nastavitelná rukověť a ramenní popruh 

 

NABÍJENÍ: 
Nabíjení pomocí síťového adaptéru: 
Zapojte napájecí konektor do zdířky, která se nachází na boku svítilny. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky. Vypínač 
nechejte v poloze "OFF". Rozsvítí se LED dioda, která indikuje proces nabíjení. Pro plné nabití je svítilnu potřeba 
nabíjet 15 hodin. 
 
Nabíjení pomocí autoadaptéru: 
Zapojte napájecí konektor do zdířky, která se nachází na boku svítilny. Druhý konec vložte do autozásuvky. Vypínač 
nechejte v poloze "OFF". Rozsvítí se LED dioda, která indikuje proces nabíjení. Pro plné nabití je svítilnu potřeba 
nabíjet 12 hodin. 
 

VÝMĚNA ŽÁROVKY: 
- Odšroubujte parabolu svítilny. 
- Sejměte vodiče ze žárovky. 
- Vyjměte poškozenou žárovku. 
- Vložte novou žárovku. 
- Nasaďte kontakty vodičů na žárovku. 
- Zašroubujte parabolu svítilny. 

 

UPOZORNĚNÍ: 
- Nabíjejte pouze prostřednictvím AC/DC adaptéru nebo autoadaptéru, které jsou součástí balení. 
- Neprodlužujte délku nabíjení, může dojít k přepólování akumulátoru a jeho zničení. 
- Zabraňte úplnému vybití svítilny, může dojít k přepólování akumulátoru a jeho zničení. 
- Každé 3 měsíce z důvodu prevence svítilnu nabijte, aby nedošlo k případnému poškození akumulátoru. 
- Chraňte svítilnu před mrazem, může dojít k poškození případně znehodnocení akumulátoru. 
- Snažte se předcházet nárazům, může dojít k poškození žárovky. 
- Během nabíjení svítilnu nezapínejte ani neotvírejte, může dojít k poškození akumulátoru. 
- Sklo se během svícení zahřívá. 
- Svítilnu během užívání ničím nezakrývejte. 
- Před uschováním nebo údržbou nechejte svítilnu vychladnout. 
- Svítilnu skladujte na suchém a bezpečném místě v rozmezí teplot 5 až 25 oC. 
- Neponořujte svítilnu do vody. 
- Udržujte mimo dosah dětí. 
- Nesviťte přímo do očí, může dojít k poškození zraku. 

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: 
- Záruční doba na svítilnu je 24 měsíců od data prodeje. 
- Záruční doba na akumulátor je 6 měsíců od data prodeje. 
- Na žárovku se záruka nevztahuje. 
- Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, poškození způsobené nesprávnou obsluhou nebo 

nedbalostí. 
www.solid-czech.czk 



NÁVOD NA OBSLUHU 
MODEL: CR-2008 

TYP: WN03 
Pred použitím si tento návod pozorne prečítajte, aby ste predišli nechcenému poškodeniu výrobku. 
 

ŠPECIFIKÁCIA: 
- Halogénová žiarovka: 6V 55W H3 
- Svietivosť: 1.000.000 cd 
- Dosah svietenia: 1600 m 
- Doba svietenia: 30 - 45 min. podľa stavu akumulátoru 
- Olovený akumulátor 6V 4Ah 
- Nabíjanie pomocou sieťového adaptéra AC 230V, DC 12V 500mA alebo pomocou autoadaptéru 
- Odolné voči poveternostným vplyvom a striekajúcej vode 
- Nastaviteľná rukoväť a ramenný popruh 

 

NABÍJANIE: 
Nabíjanie pomocou sieťového adaptéru: 
Zasuňte napájací konektor do zdierky, ktorá sa nachádza na boku svietidla. Zasuňte sieťový adaptér do zásuvky. 
Vypínač nechajte v polohe "OFF". Rozsvieti sa LED dióda, ktorá indikuje proces nabíjania. Pre plné nabitie je 
svietidlo  potrebné nabíjať 15 hodín. 
 
Nabíjanie pomocou autoadaptéru: 
Zasuňte napájací konektor do zdierky, ktorá sa nachádza na boku svietidla. Druhý koniec zasuňte do autozásuvky. 
Vypínač nechajte v polohe "OFF". Rozsvieti sa LED dióda, ktorá indikuje proces nabíjania. Pre plné nabitie je 
svietidlo  potrebné nabíjať 12 hodín. 
 

VÝMENA ŽIAROVKY: 
- Odskrutkujte parabolu svietidla 
- Zložte vodiče so žiarovky 
- Vyberte poškodenú žiarovku 
- Vložte novú žiarovku 
- Nasaďte kontakty vodičov na žiarovku 
- Zaskrutkujte parabolu svietidla 

 

UPOZORNENIA: 
- Nabíjajte iba prostredníctvom AC/DC adaptéru alebo auto adaptéru, ktoré sú súčasťou balenia. 
- Nepredlžujte dĺžku nabíjania, môže dôjsť k prepólovaniu akumulátoru a jeho zničeniu 
- Zabráňte úplnému vybitiu svietidla, môže dôjsť k prepólovaniu akumulátoru a jeho zničeniu 
- Každé 3 mesiace z dôvodu prevencie svietidlo nabite, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu akumulátoru 
- Chráňte svietidlo pred mrazom, môže dôjsť k poškodeniu prípadne znehodnoteniu akumulátoru 
- Snažte sa predchádzať nárazom, môže dôjsť k poškodeniu žiarovky 
- Počas nabíjania svietidlo nezapínajte ani neotvárajte, môže dôjsť k poškodeniu akumulátoru 
- Sklo sa počas svietenia zahrieva 
- Svietidlo počas používania ničím nezakrývajte 
- Pred uschovaním alebo údržbou nechajte svietidlo vychladnúť 
- Svietidlo skladujte na suchom a bezpečnom mieste v rozsahu teplôt 5 až 25 oC 
- Neponárajte svietidlo do vody 
- Udržujte mimo dosahu detí 
- Nesvieťte priamo do očí, môže dôjsť k poškodeniu zraku 

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY: 
- Záručná doba na svietidlo je 24 mesiacov od dátumu predaja 
- Záručná doba na akumulátor je 6 mesiacov od dátumu predaja 
- Na žiarovku sa záruka nevzťahuje 
- Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenia, poškodenia spôsobené nesprávnou obsluhou alebo 

nedbalosťou. 
www.selektro.sk 

 


