
Upozornění:
Před použitím tohoto přenosného svítidla nebo 
jeho příslušenství si prosím přečtěte návod 
a postupujte podle bezpečnostních nařízení 
a instrukcí.
Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Před 
použitím si prosím přečtěte instrukce.

Design svítidla a příslušenství:
Stabilní protiskluzová gumová rukojeť
Odolné proti otřesům a vodnímu postřiku
Světelná intenzita díky technologii LED
Velký reflektor
Hák na zavěšení
230V nabíječka 
12V auto konektor na nabíjení

Technická data:
3,6V – nabíjecí baterie, NiMH, 1,800mAh
24 směrových LED
Svítivost: 11 000 MCD
Teplota: - 5 až 40 stupňů C
Doba svícení: cca. 4-5hod na jedno nabití
Doba nabíjení: 4-6hod
Třída: III
Váha: 0,6kg
Přísun energie: 7,5V, 300mA

Poznámka:
Nevyhazujte opotřebované baterie do domácího 
koše, ale odneste je na místo 
určené ke sběru.

Nabíjení:
Před prvním nabíjením dobijte kompletně baterie. 
A nechte svítidlo vypnuté v průběhu nabíjení.
V průběhu nabíjení se rozsvítí červená LED. Jakmile 
je baterie kompletně dobitá rozsvítí se zelená LED. 
Baterie se samovolně nepřestanou nabíjet, proto 
jakmile se rozsvítí zelená LED vypojte nabíječku ze 
zásuvky nebo auto konektoru.

Bezpečnostní opatření:
Nepoužívejte v bezprostřední blízkosti hořlavých 
materiálů nebo plynů.
Ujistěte se, že světlo není zakryté v průběhu 
použití.
K nabíjení svítidla použijte pouze nabíječku 
přibalenou k svítidlu.
Svítidlo udržujte mimo dosah nepovolaných osob, 
obzvláště dětí.
Nesměřujte svítidlo přímo do očí. Před nabíjením 
zkontrolujte, jestli je kabel v pořádku. Nepoužívejte 
rozbité či poškozené zařízení. 
Při mechanickém poškození svítilny nemůže být 
uznána záruka.
Na životnost přibalených baterií se nevztahuje 
záruka. Baterie jsou pouze startovací!

INDY Přenosné nabíjecí svítidlo 24 LED   ALD-24S/12

Upozornenie:
Pred použitím tohoto prenosného svietidla alebo 
jeho príslušenstva si prosím prečítajte návod a 
postupujte podľa bezpečnostných nariadení a 
inštrukcií.

Ďakujeme, že ste si vybrali náš výrobok. 

Design a příslušenstvo svietidla:
Stabilná protišmyková gumová rukoväť
Odolné voči otrasom a vodnému postreku IP54
Svetelná intenzita vďaka technológii LED
Veľký reflektor
Hák na zavesenie
230V nabíjačka 
12V auto konektor 

Technické dáta:
3,6V – nabíjací batérie, NiMH, 1,800mAh
24 směrových LED
Svietivosť: 11 000 MCD
Teplota: - 5 až 40 stupňů C
Doba svietia: cca. 4-5 hodín na jedno nabití
Doba nabíjania: 4-6 hodín
Trieda: III
Váha: 0,6kg
Nabíjanie: 7,5V, 300mA

Poznámka:
Nevyhadzujte opotrebované batérie do koša, ale 
odneste ich na miesto 
určené k sberu.

Nabíjanie:
Pred prvým nabíjaním dobite batériu kompletne. 
Svítidlo nechajte vypnuté po celú dobu nabíjania.
V priebehu nabíjania sa rozsvieti červená LED. 
Akonáhle je batéria  dobitá rozsvieti sa zelená LED. 
Batérie sa samovoľně nepřestanú nabíjať, preto 
ako náhle sa rozsvieti zelená LED vypojte nabíjačku 
zo zásuvky alebo auto konektora, predĺžite tým 
životnosť batérií.

Bezpečnostné pokyny:
Nepoužívajte svietidlo v bezprostřednej blízkosti 
horľavých materiálů alebo plynov.
Uistite sa, že svietidlo nie je zakryté v priebehu 
používania.
K nabíjaniu svietidla používajte iba nabíjačku 
pribalenú k svietidlu.
Svietidlo udržujte mimo dosah nepovolaných 
osôb, obzvlášť detí.
Nesmerujte svietidlo priamo do očí.
Pred nabíjaním skontrolujte,či je kabel v pořádku. 
Nepoužívajte rozbité alebo poškodené
zariadenie.
Pri mechanickom poškodení svietidla nemôže byť 
uznaná záruka.
Na životnosť pribalených batérií sa nevzťahuje 

záruka. Batérie sú iba štartovacie!
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