CZ Návod na svítilnu Solight WH27
Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám výrobek sloužil bezpečně a k plné
spokojenosti. Zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po
skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném.
Vložení baterií: Jemně přizvedněte plastovou pojistku v horní části svítilny a odklopte zadní kryt. Vložte 3
alkalické baterie typu AAA. Při vkládání dbejte vyznačené polarity.
Ovládání: Svítilna má dva hlavní režimy svícení – bílé a červené světlo. V každém režimu je ještě několik
dalších typů svícení. Mezi hlavními režimy přepínáte dlouhým stiskem zapínacího tlačítka. Jednotlivé typy
poté přepínáte krátkými stisky tlačítka.
Bílé světlo: 25% -> 75% -> 100% -> blikání -> vypnuto
Červené světlo: 100% -> SOS -> rychlé blikání -> vypnuto
SK Návod na svietidlo Solight WH27
Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám výrobok slúžil bezpečne a k plnej
spokojnosti. Zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po
skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom.
Vloženie batérií: Jemne pridvihnite plastovú poistku v hornej časti svietidla a odklopte zadný kryt. Vložte 3
alkalické batérie typu AAA. Pri vkladaní dbajte vyznačenej polarity.
Ovládanie: Svietidlo má dva hlavné režimy svietenia - biele a červené svetlo. V každom režime je ešte
niekoľko ďalších typov svietenia. Medzi hlavnými režimami prepínate dlhým stlačením zapínacieho tlačidla.
Jednotlivé typy potom prepínate krátkymi stlačeniami tlačidla.
Biele svetlo: 25% -> 75% -> 100% -> blikanie -> vypnuté
Červené svetlo: 100% -> SOS -> rýchle blikanie -> vypnuté
EN Instructions for Solight WH27 headlamp
Please read the following instructions carefully and follow them to ensure that the product serves you safely
and to your full satisfaction. Avoid contact of the product with liquids. The light source of this luminaire is
not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
Inserting batteries: Gently lift the plastic lock at the top of the flashlight and open the back cover. Insert 3
AAA alkaline batteries. Observe the marked polarities when inserting.
Controls: The flashlight has two main lighting modes - white and red light. There are several other types of
lighting in each mode. To switch between the main modes, press and hold the power key. You can then
switch between the individual types by briefly pressing the button.
White light: 25% -> 75% -> 100% -> flashing -> off
Red light: 100% -> SOS -> fast flashing -> off
Výrobce/Výrobca/Manufacturer: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

