EN Rechargeable LED working lamp Solight WM15
How to charge
 Turn off the torch before charging
 Plug the extra power cord into the plug socket of the lantern, and plug the other side into the outlet AC power or into car
cigarette connector. Red diode will be lit during charging. After charging is finished, the red diode won't lit. Unplug the charger
after charging is finished
 Notice: The battery will be warm during charging. It is normal phenomena
Precautions
 Use only the charger supplied with the torch
 Please keep out of water or rain for proper use
 A defect is not a change to a product’s properties that occurred during the warranty period as a result of normal wear and tear
or improper use of the item (or any part thereof) and improper use of the goods
 A shortened battery or light bulb lifetime cannot be considered a defect and or lead to any claim
 The warranty period is not equal to the lifetime of a battery or a light bulb
 Battery warranty period is 6 months from the date of sale. The warranty period for the product is 24 months

CZ Montážní LED lampa Solight WM15
Pokyny k nabíjení
 Svítilnu před nabíjením vypněte
 Připojte napájecí kabel ke konektoru svítilny a síťový kabel zapojte do síťové zásuvky, nebo do konektoru auto
zapalovače.Během nabíjení svítí červená dioda, po nabití svítilny se rozsvítí zelená dioda. Poté odpojte nabíječku
 Upozornění: Akumulátor se bude během nabíjení mírně zahřívat – tento jev je běžný a není důvodem k obavám
Upozornění
 Používejte výhradně nabíječku dodanou se svítilnou
 Svítilnu používejte řádným způsobem, zejména ji chraňte před vodou a deštěm
 Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného
používání věci (nebo jejich dílů), popř. nesprávného používání zboží
 Kratší životnost akumulátoru nebo LED diody nelze považovat za vadu a nejde ani reklamovat
 Záruční doba není doba životnosti akumulátoru, příp. žárovky
 Záruční doba akumulátoru je 6 měsíců od data prodeje. Záruční doba na výrobek je 24 měsíců

SK Montážna LED lampa Solight WM15
Pokyny k nabíjaniu
 Svietidlo pred nabíjaním vypnite
 Pripojte napájací kábel ku konektoru svietidla a sieťový kábel zapojte do sieťovej zásuvky, alebo do konektora
autozapaľovača. Počas nabíjania svieti červená dióda. Po dokončení nabíjania červená dióda zhasne. Potom odpojte
nabíjačku
 Upozornenie: Akumulátor sa bude počas nabíjania mierne zahrievať – tento jav je bežný a nie je dôvodom k obavám
Upozornenie
 Používajte výhradne nabíjačku dodanú so svietidlom
 Svietidlo používajte riadnym spôsobom, najmä ho chráňte pred vodou a dažďom
 Za poškodenie nie je možné považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku
opotrebenia či nesprávneho používania veci (alebo ich dielov), popr. nesprávneho používania tovaru
 Kratšiu životnosť akumulátora alebo žiarivky nie je možné považovať za poškodenie a nedá sa ani reklamovať
 Záručná doba nie je doba životnosti akumulátora, príp. žiarivky
 Záručná doba akumulátora je 6 mesiacov od dátumu predaja. Záručná doba na výrobok je 24 mesiacov

