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Mini LED sv ětlo                                           

 
 

 

Obj. č.: 57 24 55 
 

 

 

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mini LED světla.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje 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! 

 

Účel použití 

Výrobek může sloužit jako pohotovostní světlo nebo jako dočasný zdroj světla všude tam,                      
kde není zdroj elektrické energie nebo na místech, kde nemohou být kabely nainstalovány. 

Vlastnosti 

• K napájení použijte 3x baterie AAA nebo 3 akumulátory stejného typu  

• Zapnuto/Vypnuto přepínač (přímo stisknutím průhledné části krytu) 

• Odmontovatelný nástěnný držák pro připevnění je součástí dodávky 

• Osazeno bílou LED. 
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Bezpečnostní pokyny 

Při škodách zapříčiněných nedodržením tohoto návodu k použití zaniká nárok na záruku.              
Neručíme ani za následné škody. 

Za škody na zdraví osob nebo na majetku, které se staly v důsledku nedodržení bezpečnostních 
pokynů a/nebo neodborným zacházením, neručíme. Rovněž zaniká nárok na záruku. 

• Výrobek se nesmí měnit ani přestavovat, z důvodů certifikačních (CE) a záručních. 

• výrobku nesmí být vystaveny extrémním teplotám (> 35°C a <0°C), p římému slunečnímu 
záření, intenzivním vibracím ani neúměrnému mechanickému zatížení. 

• Výrobek není hračkou, musí se tedy udržovat mimo jejich dosah! Obsahuje malé části                 
a baterie, které by mohly být dětmi nebo domácími zvířaty spolknuty. 

• Nikdy nenechávejte ležet bez dozoru obalový materiál, plastové fólie a tašky mohou být 
nebezpečnou hračkou pro děti, nebezpečí udušení. 

• Svítidlo nesmí navlhnout nebo se namočit, je určené jen pro suché a vnitřní prostředí. 

Manipulace s bateriemi a akumulátory 

 

 

 

 
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,                        
že by je mohly spolknout děti  nebo domácí zvířata! V případě spolknutí  
baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou 
malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání 
pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte 
pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo 
nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete 
pouze akumulátory. 
 

 

 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem                 
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,                     
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží  speciální sběrné nádoby                         
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 
 

Šetřete životní prost ředí! 

 

Vkládání a výměna baterií 

• Otevřete kryt přihrádky baterií a vložte tři baterie typu AAA. Dodržujte správnou polaritu. 

• Uzavřete kryt přihrádky baterií, až dojde k zacvaknutí krytu. 

• Baterie resp. Dobíjecí akumulátory je třeba vyměnit pokaždé, když je světlo zapnuté LED 
slabé, nebo nedojde-li již vůbec po zapnutí k rozsvícení světla. 
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Zapnutí/vypnutí světla 

Pro zapnutí nebo vypnutí světla přímo stiskněte průhlednou část krytu. 

Montáž na stěnu 

Na zadní straně světla naleznete odnímatelný nástěnný držák. Lehkým posunutím/zatlačením                 
na držák směrem ke středu světla (viz šipky na zadní straně) dojde k jeho odmontování. 

Pokud není k nástěnnému držáku dosud přilepena oboustranná lepící páska, tak ji nyní přilepte. 

Nástěnný držák připevňujte pouze na pevný, čistý, hladký a rovný povrh. 

Může dojít k chemické reakci mezi oboustranně lepící páskou a povrchem stěny, na kterou                     
je připevňována, což může vést ke změně barvy podkladu. 

Nyní můžete směrem shora dolů nasunout na držák světlo samotné. V krajní poloze dojde 
k zacvaknutí držáku do zadní strany světla. 

Záruka  
 

Na LED svítidlo poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou. 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.       
Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných 
ustanovení. 

       Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 
 

Technické údaje: 
 
Napájení:   4,5 V = (3x baterie 1,5 V nebo 3 akumulátory typu AAA 
 
Spotřeba el. proudu:  cca  30 až 40mA 
 
Světelný zdroj:   1 bílá LED, nevyměnitelná 
 
Rozměry:   67 x 67 x 26 mm (bez nástěnného držáku) 
 
Hmotnost:   35 g (bez nástěnného držáku) 
 
 
 
 
 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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