
SK Návod na použitie lampičky Solight WO41 

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce 
pokyny a dodržujte ich, aby Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho 
nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy 
dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. 
Určené na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Nikdy nevystavujte prostrediu s 
vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.  

Obsah balenia: Stolná lampička, 100cm USB nabíjací kábel, návod na použitie. V prípade, že 
niektorá časť chýba, obráťte sa na svojho predajcu. 

Uvedenie do prevádzky: Lampička je vybavená zabudovanou Li-Ion 1200mAh batériou s ktorou 
vydrží svietiť cca. 3 hodiny. Nabíjanie sa uskutoční pomocou USB kábla, ktorý jedným koncom 
zapojte do vstupu na lampičke a druhým do počítača alebo do napájacieho adaptéra a ten potom 
do elektrickej zásuvky. Nabíjanie trvá cca. 4 hodiny. Počas nabíjania svieti červená indikačná 
dióda na zadnej strane lampičky, ktorá pri plnom nabití zhasne. Lampička môže byť v prevádzke 
permanentne zapojená k prívodu elektrickej energie, tým sa však znižuje životnosť batérie. 

Ovládanie: Celé ovládanie uskutočníte dotykom na tlačidle „ON/OFF“. Dotykom lampičku 
zapnete/vypnete a zároveň krokovo meníte intenzitu svetla v troch stupňoch. 

Informácie pre spotrebiteľa: Ak nie je  predávaná vec pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou 
zmluvou alebo  sa vyskytne  po prevzatí v záručnej dobe u tovaru poškodenie, môže kupujúci 
uplatniť u predávajúceho svoje právo zodpovednosti za poškodenie tovaru. 
Za poškodenie nie je možné považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej 
doby v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania veci (alebo ich dielov), popr. 
nesprávneho používania tovaru. 
Kratšiu životnosť akumulátora alebo žiarivky nie je možné považovať za poškodenie a nedá sa ani 
reklamovať. 
Záručná doba nie je doba životnosti akumulátora, príp. žiarivky. 
Záruka sa nevzťahuje, ani pokiaľ spotrebiteľ porušil stanovené podmienky (v rozpore s návodom 
k použitiu) ako napr.: 

- Nepoužívať vo vlhkom, prašnom a chemicky agresívnom prostredí atď. 
- Mechanické poškodenie 
- Poškodenie, spôsobené iným než obvyklým používaním výrobku 
- Nevhodné používanie v nesúlade so zákonmi, technickými normami a bezpečnostnými 

predpismi, platnými v danej zemi. 
- Predpokladané poškodenie, ktoré nie je schopný spotrebiteľ predajcovi či 

autorizovanému servisu hodnoverne predviesť či inak doložiť 
- Reklamovaný výrobok musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, v originálnom obale 

a s riadne vyplneným záručným listom alebo dokladom o kúpe. 
- Kópie záručných listov alebo dokladov o kúpe výrobku, zmenené, doplnené, bez 

pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o kúpe výrobku 
nebudú považované za doklady preukazujúce kúpu reklamovaného výrobku 
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