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Světlo pod kapotu s kabelem SMD 15W 

Příručka vlastníka 

007935030070 
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Vlastnosti a specifikace: 

• 15W SMD LED světlo poskytuje jasnější oblast osvětlení, 450–550 lm pro poloviční výkon, 900–1150 lm pro 

plný výkon 

• Tlačítko nastavení jasu umožňuje přepínání mezi polovičním a plným výkonem 

• Dvojitě vstřikovaná rukojeť ABS s ochranou proti nárazu a ergonomickým designem zajišťuje pohodlné 

používání 

• Háček z hliníkové slitiny s ochranným PVC krytem a vypodložené háčky s jemnou vrstvou zabraňuje 

poškrábání 

povrchu vozidla 

• Lištu lze roztáhnout v rozmezí 47” až 75” a snadno se připevňuje na většinu SUV a nákladních vozů 

• 360° háčky s ráčnou poskytuje bezpečné a pevné připojení 

Pokyny pro obsluhu: 

• Aby bylo možné ji použít, připojte jednotku k jakémukoliv napájecímu zdroji 100–240 V AC, např. k síťové zásuvce. 

Před použitím nechte jednotku 

plně nabít, dokud nezačne svítit zelená kontrolka na nabíječce. 

• Pokud není trvale používána nabíjejte svítilnu každý měsíc a po každém použití. Zajistíte tak její 

dlouhou životnost. 

• Světlo zapnete stisknutím vypínače na rukojeti, další stisknutí svítilnu vypne. 

Upozornění: 

• Pouze pro použití v interiéru – nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, dřezu, bazénu, vířivky, ano ve vlhkých 

prostředích. 

• Používejte doporučené napětí a frekvenci. 

• Uchovávejte mimo dosah dětí. 

• Nemanipulujte se svítilnou mokrýma rukama. 

• Udržujte svítilnu mimo dosah horkých objektů. 

Záruka 

OMEZENÁ ZÁRUKA 1 ROK 

Pokud výrobek nepracuje uspokojivě vlivem vady nebo špatného zpracování do 

JEDNOHO ROKU od data zakoupení, vraťte jej v místě nákupu a bude bezplatně 

vyměněn. vedlejší nebo následné škody jsou z této záruky vyloučeny. 
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