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(CS) DŮLEŽITÉ!  
Před použitím zařízení se seznamte s tímto návodem k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Provedení samostatných oprav a úprav má 
za následek ztrátu záruky. Výrobce neodpovídá za poškození, která mohou vyplývat z nesprávné montáže nebo provozu zařízení.  
Vzhledem k tomu, že technické údaje jsou neustále upravovány, Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn týkajících se vlastností výrobku 
a zavádění jiných konstrukčních řešení, které nezhoršují parametry a užitnou hodnotu výrobku. 
Nejnovější verze návodu je ke stažení na stránce www.orno.pl. Všechna práva k překladu/interpretaci a autorská práva k tomuto návodu jsou 
vyhrazena. 

1. Nedívejte se přímo na LED diody z blízké vzdálenosti. 
2. Neponořujte zařízení do vody ani jiných tekutin. 
3. Nezakrývejte zařízení během provozu. 
4. Zařízení nepoužívejte, pokud došlo k poškození schránky. 
5. Neotevírejte zařízení a neprovádějte jeho opravu vlastními silami. 
6. Nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho určením. 
7. Výrobek není určen k rozebrání. V případě poškození zdroje světla jej nelze opravit. 
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Každá domácnost je uživatelem elektrických a elektronických zařízení, a tím pádem potenciálním výrobcem odpadu nebezpečného lidem a životnímu 
prostředí kvůli přítomnosti nebezpečných látek, směsí a součástí v zařízení. Na druhé straně je použié zařízení cenným materiálem, z kterého můžeme získat 
cenné suroviny, jako je měď, cín, sklo, železo a další. 
Symbol přeškrtnutého odpadkového koše umístěný na zařízení, obalu nebo dokladech přiložených k zařízení znamená, že výrobek není dovoleno vyhazovat 
s jiným odpadem. Označení zároveň znamená, že zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005. 
Je povinností uživatele odevzdat použité zařízení na určeném sběrném místě za účelem jeho řádného zpracování. Informace o dostupném systému sběru 
použitých elektrických zařízení můžete najít v informačním místě prodejny a na městském/obecním úřadě. 
Správné zacházení s použitým zařízení zabraňuje negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví! 
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POPIS A POUŽITÍ: BEZPEČNOST A ÚDRŽBA 
Pracovní světlomet LED s vestavěným lithium-iontovým akumulátorem 5400 mAH je 
určen k osvětlení prací prováděných ve venkovním prostředí, doma, v garáži, ve sklepě, 
autě, při táboření apod. Je vybaven moderní diodou LED COB s výkonem 10 W, 
výstražným světlem (oranžové diody LED), nabíječkou USB a podstavcem pro postavení 
na rovném povrchu. 4 pracovní režimy: silné světlo/střední světlo/SOS/Power Bank s 
funkcí rychlého nabíjení. Výstup nabíječky USB: 5 VDC/1 A. Funkce Power Bank 
umožňuje dobít baterii v telefonu, tabletu, fotoaparátu nebo MP3 přehrávači všude tam, 
kde není přístup k nabíjení ze zásuvky. 

Údržbu provádějte při odpojeném 
napájení. 
Čistěte výhradně jemnými a suchými 
látkami.  
Nepoužívejte chemické čisticí 
prostředky.  
Nepřikrývejte výrobek.  
Zajistěte volný přístup vzduchu. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Napájení 
Výk
on 

Světelný 
tok 

Počet LED CCT CRI (Ra) 
Stupeň 

krytí 
Čistá 

hmotnost 
Rozměry 

(mm) 
Provozní 
teplota 

100-240V~, 50Hz 10W 400lm 1 x COB 6000K >70 IP44 0,51 kg 90 x 151 x 25 -300C - +550C 

POUŽITÍ 

                    TLAČÍTKO NAPÁJENÍ 
                    Tlačítko má 4 cyklická nastavení: 1. stisknutí, svícení na plný výkon. 2. stisknutí, svícení na poloviční   
                    výkon. 3 stisknutí, zapnutí výstražného světla. 4 stisknutí, vypnutí. Funkce Power bank je aktivní vždy  
                    nezávisle na pracovním režimu světlometu. 

     Voděodolná pryžová zátka chrání porty před poškozením. 

NAPÁJENÍ  
Zapojte napájecí kabel do portu micro USB a pak zapněte nabíječku do síťové zásuvky. Během nabíjení bude 
v levém horním rohu svítit LED dioda nepřetržitým červeným světlem. Jakmile bude baterie úplně nabitá, 
dioda změní barvu na zelenou. 

Výstup nabíječky USB (Power Bank) 
Připojte konec USB kabelu k portu a pak připojte druhý konec k zařízení, které chcete dobít. 
 

Vestavěná opěrka umožňuje nastavit světlomet v libovolném úhlu. 


