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1. Ujistěte se, že dodané balení obsahuje následující: 

 světlo 

 napájecí kabel 

 kovový kroužek 

 návod k použití 

 

2. Rozpis jednotlivých komponentů: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dobíjení 

Při prvním použití světla musí být provedeny 3 kompletní cykly vybití / nabití. Při dobíjení zařízení 

se pod clonou světla rozsvítí červené signalizační světélko. Červené světélko po plném nabití 

zmizí a objeví se zelené světélko. Dobíjení musí probíhat při maximálním napětí 5 V (650 mA – 

1,5 A proudu). Světlo lze dobíjet připojením k počítači, do auto-nabíječky, nebo do vhodné 

telefonní nabíječky. Výrobce nezodpovídá za výrobek, pokud nebyly dodrženy tyto instrukce pro 

dobíjení baterie světla. 

4. Montáž 

Upevněte světlo na kovový podklad pomocí magnetického kroužku na zadní straně světla. Pro 

upevnění světla v nadzemních, volně stojících bazénech, umístěte kovový kroužek na určené 

místo na vnější straně bazénu a z vnitřní strany k němu uchyťte světlo pomocí magnetického 

kroužku na zadní straně světla. Pro upevnění k pevnému podkladu, namontujte kovový kroužek 

k podkladu a umístěte na něj světlo pomocí magnetického kroužku na zadní straně světla. 

5. Ovládání 

Ovládací tlačítko světla se nachází uprostřed clony světla. Zařízení se ovládá manuálně pro 

zapnutí, nebo vypnutí světla. 

Pro zapnutí světla, tlačítko lehce stiskněte. Pro jeho vypnutí tlačítko přidržte do vypnutí světla. 

 
 

 

Toto světlo je vhodné pro vnitřní, venkovní nebo podvodní použití. Světlo spadá to třídy III, s velice 

nízkým bezpečným napětím 4 V, a je napájeno dobíjecí baterií. Světlo splňuje potřebné normy, dle 

legislativy EU. 



6. Technické parametry 

Popis Hodnota 

Led diod 18 

Napětí 4,2 V 

Nabíjení baterie 4 – 5 V 

Výdrž baterie 4 – 5 h 

Teplota pro skladování/používání -10°/ +45° 

7. Záruka 

Záruka se vztahuje na materiální, nebo výrobní závady (elektronických komponentů) dle 

obchodních podmínek, dostupných na www.bazenonline.cz/bazenove/3-OBCHODNI-PODMINKY. 

Platnost záruky je úzce spojena s dodržením všech postupů uvedených v tomto návodu k použití. 
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