
SVETILKA 4V1 - PRENOSNA IN NAMIZNA SVETILKA, 

POLNILEC 

ES39734 

 

LASTNOSTI: 

 Material: trpežna ABS plastika 

 Teža: 240 g 

 Funkcije: prenosna svetilka, namizna svetilka, razsvetljava za kampiranje, 

napajalnik 

 Napajanje: vgrajena litijeva baterija 18650 

 Življenjska doba baterije: 5 - 8 h 

 Napetost: 3,7 V - 4,2 V 

 Polnjenje: univerzalni vmesnik USB 

 Osvetljenost: 100 - 200 m 

 Vodoodpornost: IPX45 (odporen na dež) 

 Moč: 5 W 

 Svetilnost: 350 

  

SPLOŠNA NAVODILA 

Pred prvo uporabo se seznanite z izdelkom. V ta namen pozorno preberite naslednja navodila 

za uporabo in varnostne napotke. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano in samo za 

navedena področja uporabe. To navodilo hranite na varnem mestu. V primeru izročitve izdelka 

tretjim osebam, jim predajte tudi vso dokumentacijo. 

Predvidena uporaba 

Ta izdelek je primeren izključno za uporabo v suhih zunanjih in notranjih prostorih za zasebne 

namene, npr. pri sprehodu, teku in kampiranju. Izdelek ni predviden za poslovno uporabo, 

ampak samo za navedena področja uporabe. 



Izdelek ne nadomešča zahtevanih varnostnih ukrepov področij v skladu s cestno prometnimi 

predpisi. Izdelka ne uporabljajte med vožnjo. Ta izdelek ni primeren za osvetljavo prostora v 

gospodinjstvu. 

 

Varnostni napotki              

 ŽIVLJENSKA NEVARNOST IN NEVARNOST NESREČE ZA MALČKE IN 

OTROKE! Otrok nikoli ne pustite nenadzorovanih z embalažnim materialom. Obstaja 

nevarnost zadušitve z embalažnim materialom. Otroci pogosto podcenjujejo nevarnost. 

Otrok ne pustite v bližino embalažnega materiala.  

 Izdelek ni igrača. 

 Otroci ali osebe, ki jim primanjkuje znanja ali izkušenj pri ravnanju z napravo, ali ki so 

omejeni v svojih telesnih, zaznavnih ali duševnih zmožnostih, naprave ne smejo 

uporabljati brez nadzora oziroma navodil osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. 

Otroke morate nadzorovati, da se ne bodo z napravo igrali. 

 Izdelka ne uporabljajte, če odkrijete kakršne koli poškodbe. Proizvoda ne spreminjajte 

ali popravljajte. LED žarnic ne morete in ne smete zamenjati. 

 POZOR! Zaščitni ovoj pred LED žarnicami ni zamenljiv. Svetilko odvrzite med 

odpadke, če odkrijete razpoke ali prelome na zaščitnem ovoju. Izdelek odvrzite med 

odpadke, če so svetilka, priključni kabel ali adapter poškodovani. 

 Svetilke ne priključite, če so svetilka, priključni kabel ali stikalo poškodovani ali je 

svetilka padla na tla. 

 Zagotovite, da ostri robovi in vroči predmeti ne morejo poškodovati priključnih kablov. 

Vse priključne kable pred uporabo v celoti odvijte. 

 Omrežni adapter / vtič potegnite iz vtičnice / iz 12 V priključka, ko svetilke ne 

uporabljate in preden jo čistite. To storite tudi takrat, kadar se med delovanjem ali 

polnjenjem pojavi očitna motnja, npr. dim, vonj po zažganem itd. ali v primeru nevihte. 

Pri tem vedno vlecite omrežni adapter / vtič, nikoli priključnega kabla. 

 

 

Polnjenje baterij 

 Za uporabo svetilke brez omrežnega kabla, morate pred uporabo napolniti baterije. 

Postopek polnjenja traja pribl. 8 - 10 ur. Baterije so fiksno vgrajene v ročaj svetilke. 



 Baterije lahko napolnite na običajni gospodinjski vtičnici ali preko 12 V priključka v 

vašem vozilu. 

 Med postopkom polnjenja svetilko izklopite. Pritisnite tipko za vklop / 

izklop. 

 Odstranite gumijasti zaščitni pokrov na hrbtni strani svetilke.  

 Vtaknite priključni vtič omrežnega adapterja oz. avtomobilskega 

adapterja v priključno dozo na hrbtni strani svetilke. 

Opozorilo: Izdelek razpolaga z zaščito pred prenapolnjenjem. Kljub temu priporočamo, da 

svetilko po končanem procesu polnjenja odklopite z električnega omrežja. 

 Med postopkom polnjenja nadzorna lučka polnjenja sveti rdeče. 

 Ko je postopek polnjenja končan, nadzorna lučka sveti zeleno. Ko nadzorna lučka 

polnjenja začne svetiti zeleno, omrežni adapter potegnite iz vtičnice. Adapter ločite tudi 

od svetilke, da se baterije ne izpraznijo. 

Napotek: Gumijasti zaščitni pokrov zopet pritrdite na spodnjo stran svetilke, preden svetilko 

začnete uporabljati. 

 

Posebna previdnost –  

Nevarnost telesnih poškodb za otroke! 

 Otrok ne pustite v bližino embalažnega materiala. Obstaja nevarnost zadušitve! 

 Če otroci uporabljajo izdelek, morate upoštevati njihov duševni in telesni razvoj ter 

predvsem njihov značaj. Otroke morate  nadzorovat in jim predvsem dajati napotke za 

pravilno uporabo izdelka. 

 Če izdelka ne uporabljate, ga shranite nedostopno otrokom. 

 

Nevarnost zaradi obrabe 

Izdelek lahko uporabljate samo v brezhibnem stanju. Pred vsako uporabo preverite, ali je 

izdelek morebiti poškodovan oz. kaže znake obrabe. Varnost izdelka je mogoče zagotoviti le, 

če ga redno preverjate glede poškodb in obrabe. V primeru poškodb ga ne smete uporabljati 

več. 

 

 

 



Nega, skladiščenje, vzdrževanje 

Za čiščenje svetilke uporabljajte suho krpo, nikoli pa ne uporabljajte bencina, topil ali čistil, ki 

poškodujejo plastiko. Izdelek pred čiščenjem ločite od električnega omrežja. Izdelka nikoli ne 

potapljajte v vodo ali druge tekočine. Nikoli ne uporabljajte jedkih čistilnih sredstev. Pri močni 

umazaniji uporabite rahlo navlaženo krpo. 

 

Napotki za odlaganje v smeti 

Izdelek in embalažne materiale zavrzite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni 

materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni material shranite otrokom 

nedosegljivo. 

 

Izdelke in embalažo odstranite okolju prijazno. 

 

Koda za recikliranje označuje različne materiale za vračanje v reciklirni krog. 

Vsebuje simbol za recikliranje, ki označuje reciklirni krog, in številko, ki označuje 

material. 

 

Ko je vaš izdelek odslužil, ga zaradi varovanja okolja ne odvrzite med 

gospodinjske odpadke, temveč ga odstranite okolju prijazno. O zbirnih mestih 

in njihovih delovnih časih se lahko pozanimate pri svoji pristojni občinski 

upravi. 

Pokvarjene ali iztrošene baterije je treba reciklirati v skladu z Direktivo 2006 / 66 / ES. Baterije 

in / ali napravo oddajte na enem od ponujenih zbirnih mest. 

 

Škoda za okolje zaradi napačnega odstranjevanja baterij! 

Baterij ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki. Vsebujejo lahko 

strupene težke kovine in so podvržene določbam za ravnanje z nevarnimi odpadki. Kemični 

simboli težkih kovin so naslednji: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec. Zato iztrošene 

baterije oddajte na komunalnem zbirnem mestu. 
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