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SVÍTIDLO ČELOVÉ 52.02-010                                                                             

Bezpečnostní upozornění:

POZOR! 
Výkonný světelný zdroj.
Nikdy se nedívejte do světelného zdroje.
Nesviťte do očí jiným osobám nebo zvířatům - hrozí poškození zraku. 
Svítilna není hračka, uchovávejte ji mimo dosah dětí.
Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu.
Vybitou baterii ihned nabijte, v opačném případě dojde k jejímu poškození.
Nevystavujte svítilnu vysokým teplotám, zejména ji nenechávejte v automobilu, kde 
v letních měsících stoupá teplota i nad  60°C, mohlo by dojít k jejímu poškození 
nebo explozi akumulátoru. 

Nabíjení:
Svítilna je napájena LI-Ion akumulátorem, proto je možné nabíjet kdykoli, třeba  
i po krátkodobém použití. Nabíjejte ji na nehořlavém podkladu.
Vypněte svítilnu. Po celou dobu nabíjení musí být svítilna vypnutá.
Odstraňte krytku a propojte svítilnu USB kabelem se zařízením (nab. telefonu, 
power bank, notebook apod.) Rozsvítí se červená LED dioda. Po nabití 
akumulátoru se LED dioda rozsvítí zeleně. Kabel odpojte a krytku pečlivě uzavřete.
Po ukončení životnosti nabíjecího článku jej nahraďte pouze článkem shodného 
typu.

Likvidace
Po ukončení životnosti přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v souladu  
s požadavky na ochranu životního prostředí do recyklační sběrny. 
Elektrické přístroje nepatří do komunálního odpadu.                                  
Evidenční číslo výrobce: 02355/05-ECZ

Informace
Firma PROTECO nářadí s.r.o. není zodpovědná za škody nebo zranění způsobená 
nesprávným používáním.
Všechny informace, vyobrazení a specifikace se zakládají na nejnovějších 
informacích o výrobku, které byly k dispozici v době vytisknutí tohoto návodu.
Výrobce si vyhrazuje právo na technické, estetické a funkční změny svých výrobků 
bez předchozího upozornění. Změny obrazové a textové informace a tiskové chyby 
vyhrazeny.
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SVIETIDLO ČELOVÉ 52.02-010                                                                          

Bezpečnostné upozornenie:

POZOR!
Výkonný svetelný zdroj.
Nikdy sa nepozerajte do svetelného zdroja.
Nesvieťte do očí iným osobám alebo zvieratám - hrozí poškodenie zraku.
Svietidlo nie je hračka, uchovávajte ho mimo dosahu detí.
Pri vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu.
Vybitú batériu ihneď nabite, v opačnom prípade dôjde k jej poškodeniu.
Nevystavujte svietidlo vysokým teplotám, najmä ho nenechávajte v automobile, kde
v letných mesiacoch stúpa teplota aj nad 60 ° C, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo explózii akumulátora.

Nabíjanie:
Svietidlo je napájané LI-Ion akumulátorom, preto je možné nabíjať kedykoľvek, 
napr. aj po krátkodobom použití. Nabíjajte ho na nehorľavom podklade.
Vypnite svietidlo. Po celú dobu nabíjania musí byť svietidlo vypnuté.
Odstráňte krytku a prepojte baterku USB káblom so zariadením (nab. telefónu,
power banky, notebooku a pod.) Rozsvieti sa červená LED dióda. Po nabití
akumulátora sa LED dióda rozsvieti zelene. Kábel odpojte a krytku starostlivo 
uzavrite.
Po ukončení životnosti nabíjacieho článku ho nahraďte iba článkom zhodného
typu.

Likvidácia
Po ukončení životnosti prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v súlade
s požiadavkami na ochranu životného prostredia do recyklačnej zberne.
Elektrické prístroje nepatria do komunálneho odpadu.
Evidenčné číslo výrobcu: 02355/05-ECZ

Informácie
Firma PROTECO náradie s.r.o. nie je zodpovedná za škody alebo zranenia 
spôsobené nesprávnym používaním.
Všetky informácie, vyobrazenia a špecifikácie sa zakladajú na najnovších 
informáciách o výrobku, ktoré boli k dispozícii v čase vytlačenia tohto návodu.
Výrobca si vyhradzuje právo na technické, estetické a funkčné zmeny svojich 
výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny obrazové a textové 
informácie a tlačové chyby vyhradené.


