
SK Návod na použitie svietidla Solight WN19 

Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si 
prosím prečítajte nasledujúci návod. 

Obsah balenia: 1x svietidlo, 1x nabíjací adaptér, 1x batéria, 1x popruh na hlavu, 1x puzdro na 
batériu, 2x gumička na uchytenie. Pokiaľ niektoré zo súčastí chýbajú, obráťte sa na svojho 
predajcu. 

Nabitie batérie: Pred prvým zapnutím svietidla plne nabite batériu. Najprv ju vyberte z puzdra. 
Potom prepojte konektory batérie a nabíjacieho adaptéra, ktorý následne zastrčte do zásuvky 
prívodu elektrickej energie. V tomto okamihu začne proces nabíjania, ktorý je signalizovaný 
červenou LED diódou na adaptéri. Akonáhle sa rozsvieti zelená LED dióda, batéria je plne nabitá. 
Nabíjanie úplne vybitej batérie do plného stavu môže trvať až 10 hodín. 

Uvedenie do prevádzky: Po nabíjaní rozpojte batériu od nabíjacieho adaptéra a vložte ju späť do 
puzdra. Potom prepojte konektory batérie a svietidla.  

Režimy svietenia: Toto svietidlo disponuje celkovo štyrmi režimami svietenia, ktoré sa prepínajú 
stlačením tlačidla na zapnutie/vypnutie svietidla na jeho zadnej strane. 

Počet stlačení 
tlačidla 1 2 3 4 5 

Režim 
svietenia 20% 50% 100% blikanie vypnuté 

 
Upozornenie 

1. Povrch svietidla sa pri používaní mierne zahrieva. Dbajte preto na zvýšenú pozornosť pri 
manipulácii so svietidlom pri jeho používaní a bezprostredne po ňom. 

2. Pokiaľ svietidlo dlhodobo nepoužívate, každé tri mesiace zapojte batériu na 10 minút do 
nabíjačky. 

3. Pri dlhodobom skladovaní odpojte všetky káble. 
4. Svietidlo je navrhnuté na používanie v extrémnych podmienkach, avšak nie pod vodou.  
5. Nikdy sa nedívajte priamo do rozsvieteného svietidla. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zraku. 
6. Pri používaní na bicykli svietidlo nasmerujte tak, aby neoslepovala ostatných účastníkov 

prevádzky. 

Záruka 24 mesiacov sa podľa § 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka nevzťahuje na opotrebenie 
veci spôsobené jeho obvyklým používaním, klesanie kapacity akumulátora preto nie je dôvodom 
na uznanie reklamácie tohto tovaru. Na tento tovar je poskytovaná záruka 6 mesiacov. 


