
CZ Návod k použití svítilny Solight WN19 

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Před prvním použitím si prosím 
přečtěte následující návod. 

Obsah balení: 1x svítilna, 1x nabíjecí adaptér, 1x baterie, 1x popruh na hlavu, 1x pouzdro na 
baterii, 2x gumička na uchycení. Pokud některá ze součástí chybí, obraťte se na svého prodejce. 

Nabití baterie: Před prvním zapnutím svítilny plně nabijte baterii. Nejprve ji vyndejte z pouzdra. 
Poté propojte konektory baterie a nabíjecího adaptéru, který posléze zastrčte do zásuvky přívodu 
elektrické energie. V tento okamžik začne proces nabíjení, který je signalizován červenou LED 
diodou na adaptéru. Jakmile se rozsvítí zelená LED dioda, baterie je plně nabitá. Nabíjení zcela 
vybité baterie do plného stavu trvá cca 10 hodin. 

Uvedení do provozu: Po nabíjení rozpojte baterii od nabíjecího adaptéru a vložte ji zpět do 
pouzdra. Poté propojte konektory baterie a svítilny. V tento okamžik se rozsvítí tři zelené diody na 
zadní straně svítilny, která je tímto připravena k provozu. Následující tabulka ukazuje, kolik 
kapacity reprezentují jednotlivé roszvícené diody. 

Počet diod 1 2 3 
Zbývající kapacita 0 - 32% 33 – 65% 66 – 100% 

 
V případě, že poklesne světelný výkon nebo svítí pouze jedna signalizační dioda, nabijte baterii. 
Snažte se předejít úplnému vybití baterie. Prodloužíte tak její životnost. 

Režimy svícení: Tato svítilna disponuje celkem čtyřmi režimy svícení, které se přepínají stiskem 
tlačítka pro zapnutí/vypnutí svítilny na její zadní straně. 

Počet stisků 
tlačítka 1 2 3 4 5 

Režim svícení 20% 50% 100% blikání vypnuto 
 
Upozornění 

1. Povrch svítilny se při používání mírně zahřívá. Dbejte proto zvýšené pozornosti při 
manipulaci se svítilnou při jejím používání a bezprostředně po něm. 

2. Pokud svítilnu dlouhodobě nepoužíváte, každé tři měsíce zapojte baterii na 10 minut do 
nabíječky. 

3. Při dlouhodobém skladování odpojte všechny kabely. 
4. Svítilna je navržena pro použití v extrémních podmínkách, avšak nikoliv pod vodou.  
5. Nikdy se nedívejte přímo do rozsvícené svítilny. Mohlo by dojít k poškození zraku. 
6. Při používání na kole svítilnu nasměrujte tak, aby neoslepovala ostatní účastníky provozu. 

Záruka 24 měsíců se dle § 619 odst. 2 Občanského zákoníku nevztahuje na opotřebení věci 
způsobené jejím obvyklým používáním, ubývání kapacity akumulátoru proto není důvodem pro 
uznání reklamace tohoto zboží. Na toto zboží je poskytována záruka 6 měsíců. 


