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Aku LED svítilna
Návod k použití

CZ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, 
že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho 
případné další použití.

Obsah balení:
Aku LED svítilna, dobíjecí síťový adaptér, dobíjecí auto-adaptér, popruh na zavěšení, návod

Napájení:
Dobíjecí článek SLA 4V 4Ah (olověný akumulátor), adaptér na dobíjení – 9V 300mA

UPOZORNĚNÍ :
Při delším skladování (popř. nepoužívání) je potřeba článek preventivně dobít, aby nedošlo k jeho úplnému 
vybití (jeho napětí by nemělo klesnout pod 3,3 V). Při nedodržení tohoto pokynu hrozí nevratné poškození 
článku.

Popis funkčních částí: 

Pokyny pro používání:
Přední světlo:
Má několik režimů které se volí opakovaným stiskem spínače v levé části svítilny (viz popis částí)

1. stisk: svítí 7 led LED-diod
2. stisk: svítí všech 19 LED-diod
3. stisk: všechny diody blikají
4. stisk: vypnutí
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Latarka akumulatorowa LED
Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą 
Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania 
produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Zawartość opakowania: 
Latarka, ładowarka, ładowarka samochodowa, pasek na ramię, instrukcja obsługi.

Źródło zasilania:
Akumulator SLA 4V 4Ah (ołowiowy), ładowarka – 9V 300mA.

OSTRZEŻENIA:
Podczas dłuższego przechowywania (nie użytkowania) należy prewencyjnie podładowywać akumu-
lator, aby nie doprowadzić do jego całkowitego rozładowania (napięcie na stykach akumulatora nie 
może spaść poniżej 3,3V). Nie zastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną uszkodzenia 
akumulatora.

Wykaz elementów:
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Sposób użycia:
Lampa przednia:
Może pracować w kilku trybach, które wybiera się kilkukrotnym naciśnięciem przycisku wyłącznika 
znajdującego się z lewej strony latarki (zob. wykaz elementów).
1. naciśnięcie: zapala się 7 diod LED.
2. naciśnięcie: świecą wszystkie diody LED (19).
3. naciśnięcie: wszystkie diody migają.
4. naciśnięcie: diody zostają wyłączone.
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Zadní (červené) světlo:
Po stisknutí černého spínače v levé části svítilny (viz popis částí) se rozblikají 4 červené LED-diody. Opakova-
ným stiskem spínače se vypnou.

Nastavitelná opěrka:
Pomocí plynule stavitelné opěrky (viz popis částí), lze svítilnu po umístění na podložku polohovat (regulace 
úhlu osvitu)

Dobíjení:
Pro dobíjení použijte, dle potřeby, dobíjecí síťový adaptér nebo auto-adaptér (viz popis částí). Konektor adap-
téru zapojte do zdířky pravé straně svítilny (viz popis částí). Doba dobíjení je 8 až 12 hodin.

Údržba a skladování:
Styk s organickými rozpouštědly a agresivními čistícími prostředky může výrobek poškodit. Pokud chcete 
výrobek vyčistit, pak jej pouze otřete vlhkým hadříkem a poté otřete do sucha. Skladujte na suchém místě.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt 
nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na urče-
ných sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních nega-
tivních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. 
Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci 
tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrob-
ku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste 
výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
•  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání

•  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících 
běžnému opotřebení … ) 

•  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím 
apod.)

•  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.

•  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušen-
ství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě 
nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
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Lampa tylna (czerwona):
Po naciśnięciu czarnego wyłącznika znajdującego się z lewej strony latarki (zob. wykaz elementów) 
zaczną migać 4 czerwone diody LED. Po ponownym naciśnięciu wyłącznika diody zgasną.
Regulowana podpórka:
Korzystając z płynnie regulowanej podpórki (zob. wykaz elementów), można po ustawieniu latarki 
na podłożu regulować kąt padania światła.
Ładowanie:
Do ładowania akumulatora można użyć ładowarki lub ładowarki samochodowej (zob. wykaz 
elementów) w zależności od potrzeb. Wtyczkę ładowarki podłącz do gniazdka znajdującego  
się z prawej strony latarki (zob. wykaz elementów). Akumulator powinien być ładowany przez  
8 do 12 godzin.

Czyszczenie i przechowywanie:
Wejście w kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi i agresywnymi środkami czyszczącymi może 
doprowadzić do uszkodzenia produktu. Do czyszczenia należy używać wilgotnej szmatki,  
a następnie wytrzeć latarkę do sucha. Przechowywać w suchym miejscu.

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest 
nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać 
właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie 
zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz 
prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie 
zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów 
wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku 
nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami 
krajowymi.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce 
zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. 
Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja 
nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek 
zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, 

wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, 

zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania 

nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo 
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie 
odpowiada za błędy powstałe w druku.


