
Návod

P4515

SALEX-naradi.cz - Internetový obchod s ná adím



SALEX-naradi.cz - Internetový obchod s ná adím



  Nabíjecí LED svítilnaCZ

Speci#kace
Nabíjecí svítilna je odolná proti nešetrnému zacházení (prach, 
špína), proto je vhodná pro techniky, kutily, chataře a také do 
auta. Svítilna má 3 silné magnety a hák na zavěšení. Spodní 
část svítilny je možné otáčet o 180°. Na zadní straně svítilny 
je umístěn výstražný trojúhelník. Jeho zapnutí je nezávislé na 
zapnutí svítilny. Doba nepřetržitého svícení při plně nabitém 
akumulátoru je 2,5 hodiny pro 60 LED, 5 hodin pro 30 LED 
a 25 hodin pro 5 LED. Svítilnu lze nabíjet, případně dobíjet 
ze sítě 230 V~, 50 Hz, nebo z automobilové zásuvky 12 V .
1. Vypínač
2. LED indikace nabíjení
3. Hák (360°)
4. Zásuvka pro nabíjení
5. Vypínač – varovný trojúhelník
6. Magnet
Technická speci#kace:
Zdroj světla:
60× Ø 5 mm LED + 5× Ø 5 mm LED (svítivost 1LED 
10–12 Cd)
Akumulátorový pack:
Li-ion 18650 – 3,7 V  2 000 mAh
Síťový napájecí zdroj:
typ ZJF-DC090V300; vstup 230 V~ 50 Hz, 
výstup 9 V /300 mA
Nabíjení z automobilu:
12 V
Napájecí zdroj do automobilu:
adaptér do auta, vstup: 12 V  výstup: 9 V /300 mA

Nabíjení akumulátoru
Před prvním použitím nebo pokud svítilna nesvítí, je třeba 
svítilnu nabít. Nabití zcela vybitého akumulátorového packu 
trvá přibližně 6 hodin. Svítilnu nabíjejte v suchých vnitřních 
prostorách.
1.  Připojte síťový napájecí zdroj (typ ZJF-DC090V300) do 

sítě 230 V~, 50 Hz.
2.  Vypínač na svítilně přepněte do polohy vypnuto.
3.  Konektor napájecího sítového zdroje zastrčte do napá-

jecího konektoru svítilny – na svítilně se rozsvítí červená 
kontrolka. Když je svítilna (akumulátor) plně nabitá, LED 
kontrolka svítí zeleně.

4.  Po nabití, nejpozději po cca 6 hodinách, odpojte napájecí 
zdroj od svítilny. Akumulátor lze dobíjet průběžně – nemá 
paměťový efekt.

5.  Svítilnu lze nabíjet i v automobilu - 12 V  přes zásuvku 
zapalovače. Postup při zapojení a nabíjení je obdobný 
jako při použití síťového napájecího zdroje. Po nabití 
napájecí zdroj do automobilu odpojte.

Zdroje světla LED mají životnost 50 000 hodin, proto se nevy-
měňují. Po spotřebování se celá svítilna zlikviduje.

Výměna akumulátoru: 
Výměnu akumulátoru by měl provádět zručný uživatel, 
nejlépe s elektrotechnickou kvaliQkací.

1.  Při výměně akumulátoru přepněte vypínač svítilny do 
polohy vypnuto. 

2.  Opatrně odstraňte krytky z bočních stran svítilny.
3.  Rozeberte svítilnu – odšroubujte šrouby umístěné na těle 

svítilny.
4. Vyjměte akumulátorový pack a nahraďte jej novým 

se stejným rozměrem a elektrickými parametry. Daný 
akumulátor musí být zakoupený pouze u výrobce. Nikdy 
nepoužívejte neoriginální příslušenství. Pozor na polaritu 
při výměně akumulátoru. 

5. Pro smontování svítilny použijte opačný postup demon-
táže.

UPOZORNĚNÍ
• Novou svítilnu je nutno před použitím nabít.
• Akumulátor svítilny je nutné udržovat v nabitém stavu, aby 

nedošlo k poklesu napětí pod prahovou úroveň. Z tohoto 
důvodu doporučujeme nabíjet nejméně jednou za 3 mě-
síce, i když svítilnu nepoužíváte.

• V případě, že svítilna nesvítí nebo svítí slabě, okamžitě 
svítilnu nabijte.

• Dojde-li k poškození nebo zničení akumulátoru z důvodu 
nedodržení výše uvedených pravidel, nebude v případě 
záruční reklamace svítilny (akumulátoru) reklamace uznána.

• Napájecí síťový zdroj typ ZJF-DC090V300 používejte pouze 
pro nabíjení svítilny, nenabíjejte baterie, které k tomu 
nejsou určeny.

• Napájecí síťový zdroj používejte v suchých vnitřních pro-
storách.

• Při výměně akumulátoru dbejte na správnou polaritu.
• Akumulátor nevhazujte do ohně, nerozebírejte, nezkratujte. 
• Akumulátor se stává po upotřebení nebezpečným odpa-

dem. Po upotřebení jej nevhazujte do běžného komunál-
ního odpadu, ale odevzdejte na místech zpětného odběru 
– např. v obchodě, kde jste svítilnu zakoupili.

• Po ukončení životnosti se celá svítilna ekologicky zlikviduje.
• Dostane-li se do svítilny voda, vyjměte akumulátor a vnitřní 

prostor důkladně vysušte. Svítilnu v žádném případě ne-
používejte.

• Svítilna není určena osobám, jimž fyzická, smyslová nebo 
mentální neschopnost či nedostatek zkušenosti a znalosti 
zabraňuje v jeho bezpečném používání, pokud na ně ne-
bude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně 
použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpeč-
nost. Dětem by nemělo byt dovoleno si se svítilnou hrát.

Seznam dodávky:
Svítilna
Napájecí síťový zdroj typ ZJF-DC090V300
Napájecí zdroj do automobilu 12 V
Návod

Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný 
komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného 
odpadu.
Pro aktuální informace o sběrných místech kontak-
tujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče 

uložené na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou 
prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního 
řetězce a poškozovat vaše zdraví a pohodu.
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