
EN User manual for table lamps Solight WO57 series 

Dear customer, Thank you for purchasing our product. For its safe and full functioning, please 
read these instructions carefully and adhere to them to avoid product misuse or damage. Please 
prevent unauthorized use of this appliance and always observe all rules for using electric 
appliances. Keep these instructions for future reference. This appliance is intended for home use 
only (indoors). This product shall not be exposed to high humidity (e.g. in a bathroom); avoid 
contact with liquids. The LED source is replaceable. The input power cable is not replaceable, in 
case of its damage, stop using the product. When lamp´s span is completed, hand it over to a 
place dedicated for this purpose. 

Bulb replacement 

Note: Never touch the bulb if it´s turned on or right after it´s turned off. It takes a while to cool 
down after it was turned off. 

1.  Turn the lamp off and unplug the power cord. 
2.  Carefully unscrew the old bulb. 
3.  Carefully install the new bulb. Do not over tighten. 
4.  Plug the power cord into the wall outlet and turn on the lamp. 

Use only light bulb with E27 screw-thread and input max. 25W. 

Maintenance 

Clean the lamp with a damp cloth when it is unplugged. Do not use thinners or other aggressive 
agents. Allow the lamp to dry thoroughly after cleaning. 

Manufacturer: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06 

 

CZ Uživatelský manuál pro stolní lampy řad Solight WO57 

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. Světelný zdroj svítidla lze vyměnit. 
Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno. Po skončení 
životnosti odevzdejte zařízení na místo k tomu určenému. 

Výměna žárovky 

Poznámka: Nikdy se nedotýkejte žárovky, pokud je rozsvícená či těsně po zhasnutí. Po zhasnutí 
trvá chvíli, než vychladne. 

1.  Vypněte lampičku a vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky. 
2.  Opatrně vyšroubujte starou žárovku. 



3.  Opatrně našroubujte novou žárovku. Nedotahujte silou. 
4.  Zapojte přívodní kabel do zásuvky a zapněte lampičku. 

Používejte pouze žárovku se závitem E27 a příkonu max. 25W. 

Údržba 

Lampičku čistěte vlhkým hadříkem ve stavu odpojeném od elektrické sítě. Nepoužívejte ředidla a 
jiné agresivní prostředky. Po čištění nechte lampičku důkladně oschnout. 

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06 

 

SK Užívateľský manuál pre stolné lampy rad Solight WO57 

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce 
pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho 
nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a 
vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. 
Výrobok je určený k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Nikdy výrobok nevystavujte 
prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.  
Svetelný zdroj svietidla  je možné vymeniť. Prívodný kábel sa nedá vymeniť, ak je poškodený, 
zariadenie nesmie byť naďalej používané. Po skončení životnosti odovzdajte zariadenie na miesto 
k tomu určené. 

Výmena žiarovky 

Poznámka: Nikdy sa nedotýkajte žiarovky, ak je rozsvietená či tesne po zhasnutí. Po zhasnutí 
trvá chvíľu, než vychladne. 

1.  Vypnite lampičku a vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky. 
2.  Opatrne vyskrutkujte starú žiarovku. 
3.  Opatrne naskrutkujte novú žiarovku. Nedoťahujte silou. 
4.  Zapojte prívodný kábel do zásuvky a zapnite lampičku. 
5.  Používajte len žiarovku so závitom E27 a príkonom max. 25W. 

Údržba 

Lampičku čistite vlhkou handričkou v stave odpojenom od elektrickej siete. Nepoužívajte riedidlá a 
iné agresívne prostriedky. Po čistení nechajte lampičku dôkladne oschnúť. 

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brne 1972, Hradec Králové 500 06 

 


