
N400-R 

Světelný zdroj:  1 x CREE LED a 1x COB LED  
Akumulátor:  1 x 14500:  3,7 V / 800 mAh – 2,96 Wh Lithium 
Materiál: ABS / PC  
Rozměry: 84 x 38 x 42 mm  
Hmotnost: 81 g 
Vodotěsnost: IPX6 
Doba nabíjení:  2,5 hodiny  
Doba svícení:  2,5h / 4h / 30h CREE LED nebo 6,5h COB 
Světelný výkon:  400 / 200 / 5 lm nebo 160lm COB 
Provozní teplota:  -20 °C až + 40 °C 

NELW 8N400-R 

Pokyny pro použití  
Stisknutím tlačítka na boku přístroje, zapnete a přepínáte světelné  paprsky - vysoký / střední / nízký / nebo COB.  Přidržením tlačítka přístroj 
vypnete. V příslušenství svítilny najdete i upevňovací popruh na hlavu (čelenku). Upravte čelenku tak, aby odpovídala vaší hlavě. Magnetickou 
část svítilny najdete na spodní základně svítilny, u nabíjecího konektoru. Indikátor napájení na vypínači zhasne do 5 sekund po zapnutí / vypnutí 
lampy.  
Indikátor nabíjení bliká červeně (málo nabité) / zeleně (středně nabité) / po nabití zhasne. 
Požadované nabíjení přes microUSB - DC 5V 1A max. 
 

VAROVÁNÍ 
Světlo z této lampy je velmi silné a nemělo by se s ní mířit do očí, protože by to mohlo způsobit krátkodobou slepotu. Když paprsek zasvítí do 
vašich očí, neprodleně zavřete oči a koukněte jinam.  
V případě komerčního použití byste měli tento výrobek používat pouze v souladu s místními zákony a předpisy. Symbol zobrazený vpravo 
znamená, že se jedná o produkt klasifikován jako elektrická nebo elektronická zařízení. Nemělo by být na konci jeho likvidace vyhozeno s jiným 
domácím nebo komerčním odpadem. Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). 
Byla zavedena směrnice o recyklaci produktů s využitím nejlepší dostupné techniky využití a recyklace k minimalizaci dopadu na životní 
prostředí, zacházet s nebezpečnými látkami a vyhnout se 
zvýšení skládky. 
Zařízení označené těmito symboly nesmí být zlikvidován s domácím odpadem. 
Vyjměte všechny baterie a zlikvidujte je ekologicky. Odevzdejte zařízení na místní sběrné místo pro elektronický odpadu, nebo výrobci / 
dovozci, který zlikviduje zařízení ekologickým způsobem.  
 

Přečtěte si prosím tyto pokyny a před použitím se s výrobkem seznamte. To zajistí optimální výkon a dlouhou životnost.  
Prosím uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro budoucí použití. 

Používejte pouze dodaný nabíjecí kabel nebo 
nabíječku. 
Nepoužívejte upravenou nebo poškozenou 
nabíječku. 
Nezapínejte během nabíjení. 
Nenechávejte nabíjet déle než 24 hodin. 
Nenabíjejte při teplotě pod 0 °C/ nad 40 °C nebo při 
vysoké vlhkosti. 
Nenechávejte produkt nabitý v těsné blízkosti 
hořlavých látek - může způsobit požár. 

Nesviťte do očí. 
Neponořujte do vody nebo jiných tekutin. 
Nepoužívejte, pokud je kryt, kabelová 
přihrádka nebo čočka otevřená, chybí nebo 
je poškozená. 
Nechejte výrobek vychladnout před 
čištěním. 
Nepoužívejte čisticí prostředky, které 
obsahují abraziva nebo rozpouštědla.  
 

Používejte na rovné a stabilní povrchy. 
Nepoužívejte, když máte mokré ruce. 
Nerozebírejte. 
Nepokoušejte se opravit, pokud je přístroj 
poškozený.  
Opravy provádí výrobce nebo autorizovaný servisní 
zástupce. 
Čistěte suchým nebo mírně vlhkým čistým hadříkem. 
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Používajte iba dodaný nabíjací kábel,  
nabíjačku. 
Nepoužívajte upravenú, alebo poškodenú 
nabíjačku. 
Nezapínajte v 
Nenechávajte nabíjať dlhšie ako 24 hodín. 
Nenabíjajte pri teplote pod 0 °C/ a 40 °C, alebo pri 
vysokej vlhkosti. 
Nenechávajte produkt nabitý v 
horľavých látok – môže to spôsobiť požiar. 

alebo Nesvieťte do očí. 
Neponárajte do vody, alebo iných tekutín. 
pokiaľ je kryt, káblová priehradka alebo 
šošovka otvorená, chýba alebo je 
poškodená. 
Výrobok nechajte pred čistením vychladnúť. 
Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré 
obsahujú abrazíva, alebo rozpúšťadlá. 

Používajte na rovné a stabilné povrchy. 
Nepoužívajte, keď máte mokré ruky. 
Nerozoberajte. 
Nepokúšajte sa prístroj opraviť pokiaľ je poškodený. 
Opravy robí výrobca, alebo autorizovaný servisný 
zástupca. 
Čistite suchou, alebo mierne vlhkou čistou handričkou. 
 
 

priebehu nabíjania. 

tesnej blízkosti 

Prečítajte si prosím tieto pokyny a pred použitím sa s výrobkom oboznámte. To zaistí optimálny výkon a dlhú životnosť.  Prosím uschovajte si tieto pokyny 
na bezpečnom mieste pre budúce použitie. 

NELW 8N400-R 

Pokyny pre použitie 
Stlačením tlačidla na boku prístroja zapnete a prepínate svetelné  lúče - stredné / vysoké / vypnuté.  
Pre nastavenie magnetickej základne, stlačte tlačidla Press, potom môžete základňu nastaviť podľa potreby až o 360°.  Pre zavesenie použijete 
nylonový hák na spodnej strane magnetickej základne. Pri dodávke je lampa čiastočne nabitá. Pred prvým použitím nabite akumulátor na plný 
výkon. Indikátor nabíjania bude v priebehu nabíjania blikať na červeno a po úplnom nabití bude indikátor svietiť na zeleno. Varovanie o vybití 
batérie: indikátor sa rozsvieti na červeno približne 20 min pred vybitím a červené blikajúci indikátor signalizuje približne posledných 5 minút 
svietenia. 
Požadované nabíjanie cez microUSB - DC 5V 1A max. 

VAROVANIE 
Svetlo z tejto lampy je veľmi silné a nemalo by sa ním mieriť do očí, pretože by to mohlo spôsobiť krátkodobú slepotu. Keď lúč zasvieti do 
vašich očí urýchlene zavrite oči a pozerajte inde.  
V prípade komerčného použitia by ste mali tento výrobok používať iba v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi. Symbol zobrazený vpravo 
znamená, že sa jedná o produkt klasifikovaný ako elektrické, alebo elektronické zariadenie. Zariadenie po jeho doslúžení nesmie byť 
vyhodené s iným domácim, alebo komerčným odpadom. Smernica o odpadoch, elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE). 
Bola zavedená smernica o recyklácií produktov s využitím najlepšej dostupnej techniky. Využitie recyklácie k minimalizácií dopadu na životné 
prostredie , zachádzanie  s nebezpečnými látkami a vyhnúť sa tak navýšeniu skládky. Zariadenie označené takýmito symbolmi nesmie byť 
zlikvidované s domácim odpadom. 
Vyberte všetky batérie a zlikvidujte ich ekologicky. Odovzdajte zariadenie na zberné miesto pre elektronický odpad, alebo 
výrobcovi/dovozcovi, ktorý zlikviduje zariadenie ekologickým spôsobom.  
 


