
Mini LED lampička – návod k použití 

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem této mini  LED lampičky. 
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do 
provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim ode-
vzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

Obsah balení:
- mini  LED lampička
- návod k použití

Napájení  
Pro napájení slouží 2 ks 3V baterií typu CR 2032.  Baterie jsou již součástí výrobku. 

Výměna baterií
 Ve spodní části (na straně skřipce), pomocí malého křížového šroubováku, povolte a vy-
šroubujte 4 šroubky a následně otevřete bateriové pouzdro. Vyjměte vybité baterie a nahraďte 
je novými. Při jejich vkládání dbejte na správnou polaritu (symbolem + směrem dolů). Pouz-
dro opět uzavřete a zajistěte šroubky.

Použití:
Lampičku upevněte pomocí skřipce (např. na brýle, kšilt čepice, atd.). Přepínač v horní části 
přepněte do polohy ON. Pro vypnutí přepněte do polohy OFF. 

Upozornění:
- výrobek neponořujte do vody, chraňte před deštěm a vlhkostí
- skladujte v suchém prostředí a dodržujte pokyny uvedené v návodu
- v případě potřeby očistěte mírně navlhčeným hadříkem, nepoužívejte chemikálie, abrazivní   
ani jiné čistící prostředky

Technické parametry:
Osvětlení 1 x LED dioda
Napájení – 2 ks  3V baterie CR 2032
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Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Po uplynutí doby životnosti pro-
duktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domov-
ního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných mís-

tech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné pří-
rodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní 
prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. 
Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. 
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními 

předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa za-
jišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při 
použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci ne-
bude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu 
k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů pod-
léhajících běžnému opotřebení … )
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 
použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhod-
ného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při 
přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové 
chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


