
                                                                                   Návod k obsluze
T202A - Svítilna LED 3W nabíjecí, napájení Li-Ion 18650

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:

napájení Li-Ion 18650 3,7V, světelný tok 320/160lm-přepínatelný,  výdrž
1,5/4hod, funkce ZOOM, nabíječka a Li-Ion článek součástí dodávky,
redukce pro alternativní napájení 3×AAA

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. 

• Přístroj je chráněn proti stříkající vodě. Přesto byste měli přístroj po kontaktu s vodou osušit s měkkou textilií. Přístroj nesmí být 
vystaven přímému vodnímu proudu.

• Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit. 

• Neponechávejte balicí materiál volně ležet. Plastikové fólie/sáčky, styroporové díly, apod. by se mohly stát dětem příliš nebezpečnou 
hračkou. 

• Zamezte přímému pohledu do světelného zdroje nebo svícení jiným osobám popř. zvířatům přímo do očí. Na základě vysoké svítivosti
může dojít k poruchám vidění popř. k poškození očí.

Použití:

Svítilna se zapíná a vypíná pogumovaným tlačítkem. Pomocí zaostřovací čočky nastavujeme tok světla. Otáčíme doleva a doprava.  
Svítilna má akumulátor, který se dobíjí pomocí nabíječky( součásti balení). Konektor nabíječky vsuneme do zdířky svítilny, která je 
umístěna pod stříbrným šroubením v prostředku svítilny. Součástí balení je i redukce pro alternativní použití baterií.  

VÝMĚNA BATERIÍ  : 

Pokud si přejete baterie vyměnit, demontujte kryt.  Baterie odejměte současně a vyměňte je za nové stejného typu a označení. Nakonec
namontujte kryt. Nevkládejte do přístroje použité baterie s novými. Používejte pouze kvalitní články stejného typu a vyměňujte všechny 
najednou. Pokud nebudete přístroj nějaký čas používat, baterie vyjměte, zabráníte tak poškození přístroje vyteklými bateriemi. Vyjměte 
také z přístroje prázdné baterie, ty pak zlikvidujte v souladu s předpisy o nakládání s odpady.

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. 

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! 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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