
WN22 Nabíjecí svítilna 

- LED dioda: XM-L2 T6 
- svítivost LED: 600lm 
- dosvit: 258m/73m* 
- 5 režimů svícení: 100%, 30%, 10%, blikání, SOS 
- teleskopický focus/zoom svícení 
- akumulátor: Li-Ion 3,7V 2200mAh 
- napájení: mikro USB zdířka (kabel součástí) 
- doba svícení: min. 2hod. , max. cca 10 hod.  
- doba nabíjení: 4 - 5 hod. (při použití 5V / 1A USB adaptéru) 
- svítilna disponuje ochranou proti přebití baterie 
- stupeň krytí: IP44 (ochrana proti stříkající vodě) 
- materiál: hliník 
- dárkové balení 
- rozměry svítilny: 35 x 144 mm 
- barva: černá 
* Úhel 10°, maximální při 0,25lux /efektivní při 3,4lux 
 
Svítilnu před prvním použitím plně nabijte. Před prvním použitím nebo nabíjením, odstraňte papírový izolační kroužek umístěný v prostoru pro 
baterii. Zapojte microUSB konektor do zdířky na svítilně a poté zapojte druhý konec do počítače nebo do nabíjecího adaptéru, který poté zapojte do 
zásuvky. Nabíjení baterie je signalizováno diodou následovně: 
 
Červená barva – baterie se nabíjí 
Oranžová barva – baterie se blíží plnému nabití  
Zelená barva – baterie je nabitá 
 
Svítilna disponuje ochranou proti přebití baterie. 
 
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. Na toto zboží je poskytována záruka 6 měsíců. 
 
Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06 
 
 
WN22 Nabíjacie svietidlo 

- LED dióda: XM-L2 T6 
- svietivosť LED: 600lm 
- dosvit: 258m/73m* 
- 5 režimov svietenia: 100%, 30%, 10%, blikání, SOS 
- teleskopický focus/zoom svietenia 
- akumulátor: Li-Ion 3,7V 2200mAh 
- napájanie: micro USB zdierka (kábel súčasťou) 
- doba svietenia: min. 2 hod., max. cca 10 hod. 
- doba nabíjania: 4 - 5 hod. (pri použití 5V / 1A USB adaptéra) 
- svietidlo disponuje ochranou proti prebitiu batérie 
- stupeň krytia: IP44 (ochrana proti striekajúcej vode) 
- materiál: hliník 
- darčekové balenie 
- rozměry svítilny: 35 x 144 mm 
- farba: čierna 
* Uhol 10°, maximálny pri 0,25lux / efektívny pri 3,4lux 
 
Svietidlo pred prvým použitím plne nabite. Pred prvým použitím alebo nabíjaním, odstráňte papierový izolačný krúžok umiestnený v priestore pre 
batériu. Zapojte microUSB konektor do dierky na svietidle a potom zapojte druhý koniec do počítača alebo do nabíjacieho adaptéra, ktorý potom 
zapojte do zásuvky. Nabíjanie batérie je signalizované diódou nasledovne: 
 
Červená farba - batérie sa nabíja 
Oranžová farba - batérie sa blíži plnému nabitie 
Zelená farba - batéria je nabitá 
 
Svietidlo disponuje ochranou proti prebitiu batérie. 
 
Záruka 24 mesiacov sa podľa § 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním, ubúdanie 
kapacity akumulátora preto nie je dôvodom pre uznanie reklamácie tohto tovaru. Na tento tovar je poskytovaná záruka 6 mesiacov. 
 
Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06 
 


