
SK Návod na použitie stolnej lampičky Solight WO43 

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 s LCD displejom, napájací adaptér, návod na použitie. V prípade, že 

niektoré z uvedeného chýba, obráťte sa na svojho predajcu. 

Špecifikácia: 

Vstup DC5V/1A Svietivosť 300lm 

Rozmery 145x145x330mm Príkon 6W 

 

Použitie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zapojte prívodný konektor napájacieho zdroja do vstupného portu 

stolnej lampičky. Potom zapojte napájací adaptér do zásuvky 

elektrickej energie. 

Lampu zapnete priložením prsta na dotykové tlačidlo ON/OFF. 

Intenzitu svetla môžete meniť pomocou tlačidiel UP a  DOWN. 

Pomocou tlačidla M môžete meniť teplotu svetla. Prednastavené sú 

tri intenzity: 1. Teplé biele svetlo, 2. Studené biele svetlo a 3. 

Prírodzené svetlo. 

 

Pri nastavovaní uhla svietenia držte vždy telo lampičky. Rameno 

lampičky sa môže pohybovať v uhle 180°. Nadmerné ohýbanie  

kĺbu môže viesť k poškodeniu.  

Telo lampy sa môže pohybovať v uhle 90°, pri nastavovaní 

požadovaného uhla držte vždy podstavec lampy. 



Vloženie batérie: 

 

 

 

 

Nastavenie dátumu a času: 

V režime zobrazenia hodín (ikona TIME) stlačte tlačidlo SET na zadnej strane lampičky. Tým vstúpite 

do režimu nastavenia dátumu a času. Poradie nastavenia je: hodiny-minúty-roky-mesiace-dni-uloženie 

a návrat do režimu zobrazenia hodín. Stlačením tlačidla SET sa pohybujete medzi jednotlivými 

nastaveniami. Pomocou tlačidiel Up a Down nastavíte požadované hodnoty. Pre uloženie nastavenia 

stlačte tlačidlo Mode alebo nestláčajte žiadne tlačidlá po dobu jednej minúty. Stlačením tlačidla Up sa 

prepínate medzi 12h a 24h režimom zobrazenia hodín. 

Nastavenie budíka: 

V režime zobrazenia hodín stlačte tlačidlo Mode. Tým sa prepnete do režimu zobrazenia času budíka 

(ikona ALARM). Tlačidlom SET vstúpite do režimu nastavenia budíka. Poradie nastavenia je: hodiny-

minúty-odloženie zvonenia-melódie-uloženie a návrat do režimu zobrazenia času budíka. Stlačením 

tlačidla SET sa pohybujete medzi jednotlivými nastaveniami. Pomocou tlačidiel Up a Down nastavíte 

požadovaný čas a melódiu. V režime zobrazenia času budíka sa tlačidlami Up a Down zapína a 

vypína funkcia budíka (ikona Zz) a odloženie zvonenia. Budík zvoní vždy jednu minútu a potom sa 

zvonenie odloží na nastavenú hodnotu. Stlačením tlačidla Set alebo akéhokoľvek iného tlačidla budík 

vypnete na 24 hodín. 

Nastavenie teplomera: 

Stlačením tlačidla Down prepínate medzi °C a °F.  

Upozornenie: Hodnoty zobrazované displejom lampičky sú orientačné a môžu oproti dedikovaným 

prístrojom (teplomerom, hodinám a pod.) Vykazovať odchýlky. Tieto odchýlky, ak sú v rozmedzí ±15% 

oproti kalibrovaným prístrojom, nie sú dôvodom pre reklamáciu. 

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo 

celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom. 
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Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo 

celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom. Tento produkt obsahuje svetelný zdroj, ktorý z 

konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať pre overenie, a preto je celý produkt považovaný za 

svetelný zdroj. Prívodný kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie nesmie byť naďalej 

používané. 

 

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika 

Otvorte kryt batérie 

Odstráňte izolačnú fóliu 

Vložte gombíkovú batériu CR2032 


