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Nouzová LED svítilna a blikající světlo 
 

Před použitím svítilny za zapotřebí vložit baterie 
(3 ks AAA). K tomu budete potřebovat malý 
křížový šroubovák. 
*Doporučujeme používat kvalitní baterie, aby 
bylo zabráněno jejich vytečení a poškození 
vnitřních elektronických obvodů i po úplném 
vybití. 
Nouzovou LED svítilnu otočte vzhůru nohama a 
na zadní straně uvidíte dva malé šroubky. 
Posuňte horní část závěsu nahoru od vás (o 
180°od vás). 
Šroubky vyšroubujte. 
Pokud se podíváte na svítilnu jako na 
hodinky, malé odsazení by mělo být na 12 
hodinách. 
Na pozici 10 a 2 hodin uvidíte dvě malé 
záložky. Tyto vám pomohou při odstranění 
zadní části nouzové svítilny. 
Pro odstranění není zapotřebí je páčit či 
používat žádné nástroje. Zadní část těsně doléhá 
a je vodotěsná. Nyní můžete zadní kryt sejmout 
zatlačením na dvě malé záložky.  
 
Polarita baterií je vyznačena uvnitř přihrádky na 
baterie. Pro snazší a rychlejší vložení si 



zapamatujte, že prostřední baterie má záporný (-) 
pól nahoře. Obě postranní baterie mají kladný pól 
(+) nahoře. 
Nyní stiskem tlačítka zapnutí zkontrolujte, že 
nouzová LED svítilna funguje. 
Zadní kryt vložte zpět na místo tak, aby horní 
část zakřiveného závěsu směřovala nahoru (v 
pozici 12 hodin) a přímo za pracovní LED ve 
předu LED svítilny. 
Oba šroubky rovnoměrně utáhněte, ale 
nepřetahujte je. 

 
Provozní režimy nouzové LED svítilny 

 
Svítilnu zapnete stiskem tlačítka zapnutí. 
Opakovaným stiskem tlačítka zapnutí můžete 
procházet 9 režimy osvětlení svítilny. Stiskem 
tlačítka zapnutí na tři vteřiny svítilnu 
vypnete. Svítilnu je možné také vypnout 
procházením všech 9 režimů: 
1. Dvojité blikání 
2. Jednoduché blikání  
3. Jedno krátké bliknutí 
4. Rotující majáček  
5. Střídající se blikání 
6. SOS (univerzální nouzový signál) 
7. Trvalé plné světlo 

 



8. Trvalé tlumené světlo  
9. Bílé pracovní osvětlení 
10. Vypnutí svítilny.  

 
Informace o likvidaci a recyklaci zařízení 

 

 
 

Přeškrtnutý symbol nádoby na odpad na vašem 
výrobku, bateriích, brožuře nebo na obalovém materiálu 
vás upozorňuje, že elektronická zařízení a baterie musí 
být na konci své životnosti likvidovány odděleně; nesmí 
být likvidovány společně s komunálním odpadem. Je na 
odpovědnosti uživatele likvidovat zařízení 
prostřednictvím sběrných dvorů nebo služeb, které se 
zabývají separací a likvidací elektrického a 
elektronického odpadu (WEEE) a baterií ve shodě s 
místními zákony. Správný sběr a 
recyklace vašeho vysloužilého zařízení pomáhá zajistit 
recyklaci EEE odpadu způsobem, který šetří cenné 
materiály a chrání zdraví a životní prostředí. Nesprávná 
manipulace, náhodné rozbití, poškození nebo 
nesprávná recyklace na konci životnosti zařízení může 
být škodlivá pro zdraví a životní prostředí.  


