
Nabíjecí LED svítilna/ lucerna WN12 
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. 
Dobíjecí multifunkční výkonná svítilna WN12 je nabíjecí a lze ji použít jako lampu nebo ruční svítilnu. Vyznačuje se elegantním 
designem, dlouhou životností a šetrností vůči životnímu prostředí (podle ROHS směrnice o elektronických zařízeních). Výrobek 
není hračka, manipulaci s ním by měla provádět pouze dospělá osoba. Chraňte životní prostředí, nevyhazujte do běžného 
domovního odpadu, recyklujte ve sběrnách k tomu určených. 
 
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. V případě potřeby výměny 
akumulátoru se obraťte na osobu s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. 
Reflektor může být v průběhu svícení horký. Nedoporučujeme nepřetržitý provoz – může dojít k poškození svítilny. 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“.) 
Nepoužíváte-li svítilnu déle než 3 měsíce, pravidelně ji nabíjejte po dobu nejméně 8 hodin. 
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. 
Úspornou zářivku zapínejte a vypínejte pokud možno v dlouhých intervalech. Rychlé vypínaní a zapínání v krátkých intervalech má 
vysoce negativní vliv na její životnost. 
 
 

1. LED dioda o výkonu 3 W  
2. Kontrolka nabíjení 
3. Držák zářivky 
4. Průhledný kryt 
5. Kompaktní zářivka (CFL) o výkonu 7 W  
6. Vypínač (ON/OFF) 
7. Konektor stejnosměrného napětí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POKYNY K OBSLUZE 

Nastavením přepínače do polohy „ “ a „•“ (Obr. 1) zapínáte a vypínáte zářivku. 

Nastavením přepínače do polohy „ “ a „•“ (Obr. 1) zapínáte a vypínáte svítilnu. 
 
 
POKYNY K NABÍJENÍ 
Ujistěte se, že napájecí zdroj odpovídá specifikacím svítilny. 
Během nabíjení svítilny nastavte vypínač do polohy vypnuto (OFF). 
Připojte napájecí kabel ke konektoru svítilny a síťový kabel zapojte do síťové zásuvky. 
Upozornění: Během nabíjení svítilny bude svítit červená LED kontrolka (2). Akumulátor se bude během nabíjení mírně zahřívat – 
tento jev je běžný a není důvodem k obavám. 



POSTUP PŘI VÝMĚNĚ ZÁŘIVKY 
Ujistěte se, že je svítilna vypnutá. 
Vyměňte zářivku (prostudujte obrázek): 
1. Povolte šrouby na průhledném krytu a kryt sejměte. 
2. Povolte šrouby držáku zářivky. 
3. Vyměňte starou zářivku za novou kompaktní zářivku 

(CFL) o výkonu 7 W. 
4. Znovu zkompletujte svítilnu opačným postupem, 

než jaký je uveden v krocích 1. a 2. 
 
 
 
 
 
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. 
Používejte výhradně akumulátor odpovídající specifikacím výrobce – předejdete tak poškození svítilny. 
Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nikdy svítilnu neotevírejte, pokud k tomu nemáte příslušnou kvalifikaci. 
 
TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
Vestavěný olověný akumulátor o napětí 6 V a kapacitě 4,5 Ah. 
LED žárovka o výkonu 3W, kompaktní zářivka (CFL) o výkonu 7W. 
Přepínač funkcí svítilny a zářivky. 
Doba nabíjení: cca 20 až 24 hodin. 
Doba svícení:  Přibližně 7 hodin (3W LED) 

Přibližně 5,5 hodin (zářivka) 
Rozměry: 217 x 123 x 142 mm 
 
Informace pro spotřebitele: 
Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se po převzetí v záruční době u zboží 
vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží. 
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 žárovky nelze považovat za vadu a nejde ani reklamovat. 
Záruční doba není doba životnosti akumulátoru, příp. žárovky. 
Záruka se nevztahuje, ani pokud spotřebitel porušil stanovené podmínky (v rozporu s návodem k použití) jako např.: 

- Nepoužívat ve vlhkém, prašném a chemicky agresivním prostředí atd. 
- Mechanické poškození 
- Vadu, způsobenou jiným než obvyklým používáním výrobku 
- Nevhodné používání v nesouladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy, platnými v dané zemi. 
- Domnělé vady, které není schopen spotřebitel prodejci či autorizovanému servisu hodnověrně předvést či jinak doložit 
- Reklamovaný výrobek musí být kompletní, včetně příslušenství, v originálním obalu a s řádně vyplněným záručním listem 

nebo dokladem o zakoupení 
- Kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené 

záruční listy nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného 
výrobku 

 


