
                                                                                   Návod k obsluze
T206A – Svítilna LED COB 10W 6000K, 600lm, IP44, 4000mAh, USB

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto
produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.
Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do
provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte
jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i
tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej
mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis: 

Svítilna LED COB 10W 6000K, 600lm, IP44,
4000mAh, USB, Nabíjení přes USB, Svítí až 8hod.

UPOZORNĚNÍ!

Aby nedošlo k poškození nebo zranění:

- Nevystavujte zařízení ani baterie ohni nebo teplu.

- Neupravujte kabeláž baterie.

- Nepropichujte ani jinak nepoškozujte kryt baterie.

- Nepoužívejte baterie, které vykazují známky poškození.

- Nezaměňujte druh baterie.

- Během nabíjení lampu nezapínejte.

- Nedívejte se přímo do zapnuté lampy.

Lampa je silným zdrojem světla a může vést k poškození očí.

- Chraňte baterie před kapalinami a výpary.

-Vložte baterii pouze s nabíječkou, které jsou součástí balení.

- Chraňte baterii před požárem a vysokou teplotou.

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:
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Instrukce nabíjení:

- Před nabíjením sejměte ochranný kryt nabíjecí zásuvky.

- Připojte nabíječku k lampě a poté připojte nabíječku k napájení (AC / DC).

- Signální dioda nabíjení bliká červeně při nabíjení.

- Indikátor nabíjení svítí červeně, když je baterie plně nabitá.

- Aby nedošlo k přehřátí, nenabíjejte lampu déle než 12 hodin.

- Baterii nabíjejte pouze s nabíječkami dodanými v přístroji.

- Při nabíjení kabelu, nabíječky, může dojít k zahřátí zástrčky, dbejte zvýšené pozornosti, aby 
nedošlo k jejímu vznícení.

Poznámka: Nabíjení trvá přibližně 6-8 hodin.

Použití:

- Pomocí tlačítka na přední straně produktu, produkt zapnete. Prvním stiskem tlačítka produkt 
svítí 100%, druhý stisk 50%, třetí stisk blíkání.Dalším stiskem tlačítka produkt vypnete.

- produkt můžete použít i jako powerbanku. Stačí propojit USB kabelem požadované zařízení s 
produktem.

- pomocí magnetu a dalších háčku a částí produktu můžete produkt umístit na místo určení.

Údržba a čištění 

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Opravy / úpravy lampy smí provádět pouze servis distributora. Nerozebírejte kryt lampy, 
lampa neobsahuje části, které může uživatel opravit.

Jednotlivé opravy, demontáž částí lampy mohou mít za následek ztrátu záruky, poškození 
majetku nebo zdraví.

LED dioda nebude při běžném používání zničena, takže nebude nutné ji vyměňovat.

Baterii nelze vyměnit.

Lampa obsahuje lithium-iontovou baterii obsahující látky škodlivé pro životní prostředí.

Po použití musí být lampa zlikvidována způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Použité světlo vraťte svému místnímu distributorovi nebo sběrnému místu, kde bude baterie 
recyklována.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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