
SK Návod na používanie stolovej lampy Solight WO59-B 

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, 
aby vám slúžili bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Zabráni sa tak zneužitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej 
manipulácie s týmto spotrebičom a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Návod na použitie si 
starostlivo uschovajte. Na použitie v domácnosti alebo v interiéri. Nikdy ho nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou 
(napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.  

Obsah balenia: stolná lampa s LCD displejom, napájací adaptér, návod na použitie. V prípade, že niektorý z komponentov 
chýba, kontaktujte svojho predajcu. 

Špecifikácie: 

Príkon 8 W Výstup USB DC 5 V / 2 A Vstup AC 100-240 V 

 
Použitie: 

Zapojte vstupný konektor napájacieho zdroja do vstupného portu stolnej lampy. Potom pripojte napájací adaptér do 
elektrickej zásuvky. Ak chcete lampu zapnúť, položte prst na dotykové tlačidlo ON/OFF. Intenzitu svetla môžete meniť 
pomocou tlačidiel UP a DOWN. Pomocou tlačidla M môžete zmeniť teplotu svetla. Prednastavené sú tri teploty: studené 
biele svetlo, prirodzené svetlo, teplé biele svetlo. 

Nabíjanie: 

Zapojte kábel USB do konektora USB na zadnej strane lampy. Potom pripojte kábel k nabíjanému zariadeniu a nabíjanie sa 
automaticky spustí. 

Nastavenie dátumu a času: 

Stlačte tlačidlo SET. Tým sa spustí režim nastavenia dátumu a času. Poradie nastavenia je: hodiny-minúty-roky-mesiace-
dni-uložiť a vrátiť sa do režimu zobrazenia hodín. Stlačením tlačidla SET sa môžete pohybovať v nastaveniach. Pomocou 
tlačidiel UP a DOWN nastavte požadované hodnoty. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte tlačidlo MODE alebo nestláčajte 
žiadne tlačidlo počas jednej minúty. Stlačením tlačidla UP prepnete medzi režimom zobrazenia 12 h a 24 h hodín. 

Nastavenia budíka: 

V režime zobrazenia hodín stlačte tlačidlo Mode. Tým sa prepne do režimu zobrazenia času budíka (ikona      ). Stlačením 
tlačidla SET vstúpte do režimu nastavenia budíka. Poradie nastavenia je: hodiny-minúty-pozastavenie zvonenia-melódia-
uloženie a návrat do režimu zobrazenia času budíka. Stlačením tlačidla SET sa môžete pohybovať medzi nastaveniami. 
Pomocou tlačidiel UP a DOWN nastavte požadovaný čas a melódiu. V režime zobrazenia času budíka sa tlačidlá UP a 
DOWN používajú na zapnutie a vypnutie funkcií budíka a SNOOZE. Poradie nastavenia je Alarm zapnutý -> SNOOZE 
zapnutý -> Alarm a SNOOZE vypnutý.  Alarm zvoní vždy jednu minútu a potom sa zvonenie oneskorí na nastavenú 
hodnotu. Stlačením tlačidla Set alebo akéhokoľvek iného tlačidla vypnete budík na 24 hodín. 

Nastavenie teplomera: 

Stlačením tlačidla DOWN prepínate medzi °C a °F.  

Upozornenie: Hodnoty zobrazené lampou sú orientačné a môžu vykazovať odchýlky v porovnaní so špecializovanými 
prístrojmi (teplomermi, hodinami atď.). Ak sú tieto odchýlky v rozmedzí ±15 % od kalibrovaných prístrojov, nie sú 
dôvodom na sťažnosť. 

Resetovanie displeja: 

V prípade, že displej nefunguje správne, môžete ho resetovať pomocou tlačidla UP/5sRST. 

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 

 


