
EN Solight WN34 torch operating instructions 
Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read and follow these 
instructions carefully to serve you safely and to your full satisfaction. This will 
prevent misuse or damage. Avoid improper handling of this appliance and always 
observe the principles of using electrical appliances. Keep the instructions for use 
carefully. 
 
Battery: Li-Ion 4.2V, 2800mAh 
Battery life: 3 - 4 hours 
Charging time: 4 - 5 hours 
Lighting modes: 100%, 30%, 10%, flashing, SOS 
 
Charge indication: The flashlight indicates the charge level by four diodes of 25% 
each. 
 
Charging: Charge the flashlight using the microUSB cable (supplied) and the 5V 
adapter (not supplied). The LED flashes while charging. It is steady when the lamp is 
charged. 
 
The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its 
end of life the whole luminaire shall be replaced. 
 
CZ Návod k obsluze svítilny Solight WN34 
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.  
 
Akumulátor: Li-Ion 4,2V, 2800mAh 
Výdrž akumulátoru min./max.: 3 – 4 hodiny 
Doba nabíjení: 4 - 5 hodin 
Režimy svícení: 100%, 30%, 10%, blikání, SOS 
 
Indikace nabití: Svítilna signalizuje úroveň nabití čtyřmi diodami po 25%. 
 
Nabíjení: Svítilnu nabijte pomocí microUSB kabelu (součástí dodávky) a 5V adaptéru 
(není součástí dodávky). Při nabíjení svítí LED indikátor bliká. Jakmile je svítilna nabitá, 
svítí stabilně.  
 
Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba 
vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. 



SK Návod na obsluhu svietidla Solight WN34 
 
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 použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej 
manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržiavajte zásady používania 
elektrospotrebičov. Návod na použitie starostlivo uschovajte.  
 
Akumulátor: Li-Ion 4,2V, 2800mAh 
Výdrž akumulátora: 3 - 4 hodiny 
Doba nabíjania: 4 - 5 hodín 
Režimy svietenia: 100%, 30%, 10%, blikanie, SOS  
 
Nabíjanie: Svietidlo nabite pomocou microUSB kábla (súčasťou dodávky) a 5V 
adaptéra (nie je súčasťou dodávky). Pri nabíjaní svieti LED indikátor na červeno. 
Akonáhle je svietidlo nabitá, rozsvieti sa modro. 
 
Indikácia nabitia: Svietidlo signalizuje úroveň nabitia štyrmi diódami po 25%. 
 
Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné 
vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom. 
 
Manufacturer/Výrobce/Výroba: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 
5006 


