
CZ Návod k použití pro stolní lampu Solight WO43 

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a 
dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému 
použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady 
používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo 
uvnitř místnosti. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu 
výrobku s kapalinami.  

Obsah balení: Stolní lampička s LCD displejem, napájecí adaptér, návod k použití. V případě, že 
některá ze součástí chybí, obraťte se na svého prodejce. 

Specifikace: 

Vstup DC5V/1A Svítivost 300lm 

Rozměry 145x145x330mm Příkon 6W 

 

Použití: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zapojte přívodní konektor napájecího zdroje do vstupního portu 
stolní lampičky. Poté zapojte napájecí adaptér do zásuvky 
elektrické energie. 

Lampu zapnete přiložením prstu na dotykové tlačítko ON/OFF. 
Intenzitu světla lze měnit pomocí tlačítek UP a  DOWN. Pomocí 
tlačítka M můžete měnit teplotu světla. Přednastavené jsou tři 
intenzity: 1. Teplé bílé světlo, 2. Studené bílé světlo a 3. Přírozené 
světlo. 

 

Při nastavování úhlu svícení držte vždy tělo lampičky. Rameno 
lampičky se může pohybovat v úhlu 180°. Nadměrné ohýbání  
kloubu může vést k poškození.  

Tělo lampy se může pohybovat v úhlu 90°, při nastavování 
požadovaného úhlu držte vždy podstavec lampy. 



Vložení baterie: 

 

 

 

 

 

Nastavení data a času: 

V režimu zobrazení hodin (ikona TIME) stiskněte tlačítko SET na zadní straně lampičky. Tím vstoupíte 
do režimu nastavení data a času. Pořadí nastavování je: hodiny-minuty-roky-měsíce-dny-uložení a 
návrat do režimu zobrazení hodin. Stisknutím tlačítka SET se pohybujete mezi jednotlivými 
nastaveními. Pomocí tlačítek Up a Down nastavíte požadované hodnoty. Pro uložení nastavení 
stiskněte tlačítko Mode nebo nemačkejte žádná tlačítka po dobu jedné minuty. Stisknutím tlačítka Up 
se přepínáte mezi 12h a 24h režimem zobrazení hodin. 

Nastavení budíku: 

V režimu zobrazení hodin stiskněte tlačítko Mode. Tím se přepnete do režimu zobrazení času budíku 
(ikona ALARM). Tlačítkem SET vstoupíte do řežimu nastavení budíku. Pořadí nastavování je: hodiny-
minuty-odložení zvonění-melodie-uložení a návrat do režimu zobrazení času budíku. Stisknutím 
tlačítka SET se pohybujete mezi jednotlivými nastaveními. Pomocí tlačítek Up a Down nastavíte 
požadovaný čas a melodii. V režimu zobrazení času budíku se tlačítky Up a Down zapíná a vypíná 
funkce budíku (ikona Zz) a odložení zvonění. Budík zvoní vždy jednu minutu a poté se zvonění odloží 
na nastavenou hodnotu. Stisknutím tlačítka Set nebo jakéhokoliv jiného tlačítka budík vypnete na 24 
hodin. 

Nastavení teploměru: 

Stisknutím tlačítka Down přepínáte mezi °C a °F.  

Upozornění: Hodnoty zobrazované displejem lampičky jsou orientační a mohou oproti dedikovaným 
přístrojům (teploměrům, hodinám apod.) vykazovat odchylky. Tyto odchylky, jsou-li v rozmezí ±15% 
oproti kalibrovaným přístrojům, nejsou důvodem pro reklamaci. 

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a 
zlikvidovat jej na místě pro to určeném. 

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika 

 

Otevřete kryt baterie 

Odstraňte izolační fólii 
Vložte knoflíkovou baterii CR2032 


