
CZ Návod k obsluze lampičky Solight WO41 

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. Určeno k 
použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. 
koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. 

Obsah balení: Stolní lampička, 100cm USB nabíjecí kabel, návod k použití. V případě, že některá 
ze součástí chybí, obraťte se na svého prodejce. 

Uvedení do provozu: Lampička je vybavena zabudovanou Li-Ion 1200mAh baterií, se kterou 
vydrží svítit cca. 3 hodiny. Nabíjení se provádí pomocí USB kabelu, který jedním koncem zapojte 
do vstupu na lampičce a druhým do počítače nebo do napájecího adaptéru a ten posléze do 
elektrické zásuvky. Nabíjení trvá cca. 4 hodiny. Během nabíjení svítí červená indikační dioda na 
zadní straně lampičky, která po plném nabití zhasne. Lampičku lze provozovat permanentně 
zapojenou k přívodu elektrické energie, avšak snižuje se tak životnost baterie. 

Ovládání: Veškeré ovládání provádíte dotykem na tlačítko „ON/OFF“. Dotykem lampičku 
zapnete/vypnete a zároveň krokově měníte barvu světla ve třech stupních. 

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 

 

Importer: Solight, CZ 


