
SK Návod na použitie pre stolnú lampu Solight WO58 

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 používanie 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, návod na použitie, batéria CR2032, mikro USB kábel. V prípade, že niektorá zo súčastí chýba, 
obráťte sa na svojho predajcu.  

Technické parametre a popis: 

Napájanie DC 5 V / 1 A 
Príkon 5 W 
Batérie Li-Ion 1200 mAh 
Doba nabíjania Cca. 4 hod (500 mA) 
Doba svietenia Cca. 2 hodiny 
Index podania farieb > 80 
Svetelný tok 280 lm 
Rozmery 73 x 57 x 270 mm 

 

Nabíjanie 

Pred prvým použitím je potrebné lampičku nabiť. Môžete k tomu použiť napr. nabíjací    
adaptér od vášho mobilného telefónu. Zapojte nabíjací kábel do portu pre nabíjanie (3),  
jeho druhý koniec do nabíjacieho adaptéru a ten nakoniec zapojte do elektrickej zásuvky. Nabíjanie začne do 10 minút. Pri nabíjaní svieti 
červená LED dióda nad nabíjacím portom. Akonáhle je batérie plne nabitá, dióda zhasne. 

Ovládanie svetla 

Krátkym dotykom na hlavnom ovládacom tlačidle (1) zapnete lampičku v režime studeného svetla. Ďalšími krátkymi dotykmi prepínate medzi 
režimami. Režimy sú nasledujúce: studené svetlo -> teplé svetlo -> neutrálne svetlo -> vypnuté. Pri zapnutom svetle môžete dlhým dotykom na 
hlavnom ovládacom tlačidle (1) meniť intenzitu svietenia. Akonáhle prst zložíte z tlačidla, intenzita sa prestane meniť a lampička zostane svietiť 
na nastavenej úrovni. Lampička si pamätá nastavenú intenzitu svietenia i po jej zhasnutí a opätovnom rozsvietení. 

Lampička je vybavená nočným osvetlením, ktoré zapnete / vypnete dotykom na symbol slnko    na zadnej strane lampičky. Pre ľahké 
ovládanie môžete prstom „prejsť“ odhora dolu v oblasti, kde sa nachádza symbol slnka. 

Rozsvietenie a zhasnutie podsvietenia displeja uskutočníte dotykom na tlačidle (2). 
Nastavenie displeja 
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1) Hlavné ovládacie tlačidlo 
2) Zapnutie / vypnutie osvetlenia displeja 
3) microUSB port pre nabíjanie 
4) Tlačidlo pre zapnutie nočného osvetlenia 

Hodiny / 
Budík 

Dátum 

Týždeň 

Teplota 

Na spodnej strane lampičky sa nachádza ovládanie displeja a priestor pre batériu CR2032. Pomocou 
veľkého skrutkovača otočte krytom batérie smerom doľava a vložte batériu mínusovým pólom napred. 
Uzatvorte kryt batérie. Displej sa aktivuje a prehrá sa melódia. Displej ovládate tlačidlami MODE, SET, 
UP, DOWN. 

Režimy displeja 

Režimy sa prepínajú tlačidlom MODE v nasledujúcom poradí: 
Východiskové zobrazenie -> Formát hodín 12/24H -> Režim budíka -> Narodeniny -> Časovač 

Vo východiskovom režime je na displeji zobrazený čas, dátum, deň v týždni a teplota, viac obrázok 
vpravo. 
Prehľad funkcií tlačidiel v závislosti na režime displeja 

Režim displeja MODE SET UP DOWN 
Východiskový režim 
(Time) 

Prepínanie 
režimov 

°C / °F Snooze* Prehrávanie melódií 

Formát času 12 / 24 h Vstup do 
nastavenia 
zvoleného režimu / 
Potvrdzovanie 
hodnôt 

Nastavovanie 
hodnôt 

Prepínanie 12 / 24 h 
Režim budíka (Alarm) 

Nastavovanie 
hodnôt 

Narodeniny 
Časovač (Timer) 

 
 
Nastavenie dátumu a času 

Prepnite displej do režimu formátu času tlačidlom MODE. Potom tlačidlom DOWN zvoľte formát času. Tlačidlom SET vstúpte do nastavenia a 
nastavujete hodnoty tlačidlami UP a DOWN, ktoré potvrdzujte tlačidlom SET. Sekvencia nastavenia je nasledujúca: hodiny -> minúty -> rok -> 
mesiac -> deň. Pre výstup z nastavenia stlačte MODE. 

 



Nastavovanie režimov vždy prebieha tlačidlom MODE, pomocou ktorého zvolíte režim, ktorý chcete nastavovať. Do nastavenia vstúpite 
tlačidlom SET. Jednotlivé hodnoty nastavujete tlačidlami UP a DOWN a potvrdzujete tlačidlom SET. Potvrdením zároveň dôjde k posunu na 
ďalšiu položku v nastavení. 

Nastavenie budíka 

Vstúpte do nastavenia budíka podľa popisu vyššie. Sekvencia nastavenia je nasledujúca: hodiny -> minúty -> melódie -> vypnuté. Budík prehrá 
melódiu vo zvolený čas. Prehrávanie melódie trvá minútu. Ak je budík nastavený, na displeji sa rozsvieti nápis ALARM. Pokiaľ budík nevypnete 
akýmkoľvek tlačidlom, automaticky sa pre daný deň vypne po jednej minúte prehrávania melódie. Nápis ALARM zostáva svietiť, pretože budík 
sa znova aktivuje ďalší deň. 

Funkcia odloženého budenia (SNOOZE): Túto funkciu aktivujete / deaktivujete tlačidlom UP vo východiskovom stave displeja. Na displeji sa 
rozsvieti nápis SNOOZE. Funguje nasledovne. Spustí sa budík po dobu jednej minúty. Pokiaľ ho nevypnete, tak sa budenie preruší po dobu troch 
minút. Potom sa opäť spustí. Budík sa automaticky môže odložiť celkom trikrát, celkom teda môže zazvoniť až štyrikrát. *Funkciu môžete 
aktivovať len v prípade, že je nastavený budík, teda na displeji svieti ALARM. Ak je funkcia aktivovaná (práve prebieha odloženie budenia), nápis 
SNOOZE bliká. Funkciu SNOOZE pre daný deň vypnete tlačidlom MODE. Na displeji však stále svieti, pretože je pripravená na ďalší deň.  

Nastavenie pripomienky narodenín 

Vstúpte do nastavenia narodenín podľa popisu vyššie. Sekvencia nastavenia je nasledujúca: hodiny –> minúty –> rok –> mesiac –> deň –> 
vypnuté. V nastavenom okamihu sa prehrá narodeninová melódia po dobu piatich minút. 

Nastavenie časovača 

Vstúpte do nastavenia časovača podľa popisu vyššie. Sekvencia nastavenia je nasledujúca: hodiny –> minúty. Po nastavení minút sa odpočet 
automaticky spustí. V dolnej časti displeja bežia sekundy, v hornej sa odpočítavajú hodiny a minúty. Ak dosiahne časovač nulu, spustí sa zvuková 
signalizácia po dobu jednej minúty. Odpočet vypnete tlačidlom SET. Pri spustenom odpočte sa môžete vrátit do východiskového režimu 
zobrazenia, symbol TIMER bliká. 

Nastavenie teplomera 

Stlačením tlačidla SET vo východiskovom stave displeja prepínate medzi °C a °F.  

Upozornenie: Hodnoty zobrazované displejom lampičky sú orientačné a môžu oproti dedikovaným prístrojom (teplomerom, hodinám apod.) 
vykazovať odchýlky. Tieto odchýlky, pokiaľ sú v rozmedzí ±15% oproti kalibrovaným prístrojom, nie sú dôvodom pre reklamáciu. 

Údržba 

• Pokiaľ lampičku dlhšiu dobu nepoužívate, je potrebné raz za tri mesiace dobiť batériu, aby nedošlo k jej poškodeniu. 
• Čistite len v stave odpojenom od elektrickej siete a pri čistení nepoužívajte detergenty. 

Poznámky 

• Záruka 24 mesiacov sa podľa § 619 odst. 2 Občianskeho zákonníka nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním, 
ubúdajúcej kapacity akumulátora preto nie je dôvodom na uznanie reklamácie tohto tovaru. Na tento tovar je poskytovaná záruka 6 
mesiacov.  

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

• Prehlásenie o zhode nájdete na stiahnutie na www.solight.cz 

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

 


