
NABÍJACIE LED SVIETIDLO/ LAMPA WN09 

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. Dobíjacie multifunkčne  výkonné svietidlo WN09 je výsuvné a môže sa použiť ako lampa alebo ručné svietidlo. 

Vyznačuje sa elegantným designom, dlhou životnosťou a šetrnosťou k životnému prostrediu (podľa ROHS smernice o elektronických 

zariadeniach). Výrobok nie je hračka a manipulovať s ním by mala iba dospelá osoba.  Chráňte životné prostredie. Nevyhadzujte výrobok 

do bežného domového odpadu, recyklujte ho v zberniach k tomu určených.  

Vlastnosti a technické údaje 

1. Napájanie: vstavaný Ni-Mh akumulátor, kapacita: 3,6 V, 1400 mAH. 

2. Model spínača: 1 stlačenie: tlmené svetlo (4 LED), 2 stlačenia: diaľkové svetlo (8 LED), 3 stlačenia: plný svetelný výkon (12 LED), 4 

stlačenia: vypnuté. 

3. Nabíjačka striedavého prúdu: striedavý 120-240 V / jednosmerný 3 V – 6 V 500 mA so svetelnou indikáciou, doba nabíjania od 

červenej kontrolky batérie (nie je nabitá) ku zelenej kontrolke (celkom nabité): 3,5 hodiny. 

Autonabíjačka: jednosmerný 12/4,25 V 300mA so svetelnou indikáciou, doba nabíjania od červenej kontrolky (batéria nie je nabitá) ku 

zelenej kontrolke (celkom nabité): 5 hodín. 

4. Indikácia stavu batérie: stlačením malého tlačidla „A“ (pozri obr. 2), súčasne rozsvietené kontrolky 1 a 2 oznamujú nabitú batériu, 

samotná kontrolka 1 oznamuje zostávajúcu tretinu kapacity batérie, ani 1 ani 2 oznamuje nutnosť dobiť (pozri obr.1) 

5. Doba svietenia: pri plnom výkone až 5 hodín. 

 

 

 

 

 Použitie 

1. Pred použitím svietidla a jeho nabíjaním zložte izolačnú krytku (pozri obr. 2).  

2. Pred použitím skontrolujte stav nabitia. Pokiaľ nie je batéria celkom nabitá, dobite ju pomocou nabíjačky.  

Počas procesu nabíjania svieti červené svetielko. Pokiaľ sa rozsvieti zelené, znamená to, že batéria je celkom nabitá. 

3. Stlačte spínač pre zmenu pracovného režimu svietidla. 

4. Stlačte tlačidlo „A“ pre kontrolu stavu batérie. 

5. Pokiaľ chcete svietidlo použiť ako lampu, povytiahnite jeho výsuvnú hornú časť (pozri obr. 3). 

6. Upravte dĺžku remeňa svietidla (pozri obr. 3). 

   

 

 

 

Upozornenie: 

1. Pracovná teplota: 0°C - +40°C, skladujte na suchom mieste. 

2. Pokiaľ sú svetlá indikujúce stav batérie vypnuté, batéria nevydrží v prevádzke dlhšie ako 30 minút a v takom prípade hrozí poškodenie 

Ni-Mh akumulátorov. 

3. Svietidlo dobite v prípade nízkeho stavu batérie. Pripojte nabíjačku do svietidla a potom druhý koniec do príslušnej zásuvky. Nabíjačku 

po dokončení nabíjania odpojte. Svietidlo vypnite, pokiaľ ho nepoužívate. 

4. Vyvarujte sa pádu svietidla na zem, obzvlášť predchádzajte poškodeniu priehľadného svetelného krytu. 

5. Používajte výhradne nabíjačku dodanú so svietidlom. 

6. Záruka 24 mesiacov sa podľa § 619 odst. 2 Občianskeho zákonníka nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým 

používaním. Upotrebenie kapacity akumulátora preto nie je dôvodom pre uznanie reklamácie tohto výrobku. V prípade potreby výmeny 

akumulátora sa obráťte na osobu s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou. 

Reflektor môže byť v priebehu svietenia teplý. Neodporúčame nepretržitú  prevádzku – môže dôjsť k poškodeniu svietidla. Nikdy 

nezakrývajte reflektor ani šošovku pri prevádzke. Nikdy nesvieťte priamo do očí. Svietidlo nechajte vždy vychladnúť pri akomkoľvek 

čistení.  
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