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LED SVÍTIDLO 20/40V 5W (BEZ AKUMULÁTORU) 
POWDP8010 

UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své 
vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. 
Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito 
pokyny. 

1 POPIS (OBR. A) 
1. Nastavitelný ovladač krytu světla 
2. Hlavní vypínač 
3. Závěsný háček 
4. Nabíječka (NENÍ součástí dodávky) 
5. Napájecí sada s kontrolkami pro signalizaci nabití (NENÍ součástí dodávky) 
6. Tlačítko pro uvolňování napájecí sady 
7. Tlačítko kontrolek signalizace nabití baterie 

2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ 
 Odstraňte veškeré balicí materiály. 
 Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny). 
 Zkontrolujte úplnost obsahu obalu. 
 Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství 

nevznikly během přepravy škody.  
 Uložte si balicí materiály na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je 

zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu. 

VAROVÁNÍ: Balicí materiály nejsou vhodné na hraní!  Děti si nesmějí hrát s 
plastovými sáčky! Nebezpečí udušení! 

1 x LED 

Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého 
obchodníka. 
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3 SYMBOLY 
V této příručce a/nebo na stroji se používají následující symboly: 

 

Znamená riziko zranění 
osob nebo poškození 
nástroje. 

 

V souladu se základními 
požadavky Evropských směrnic. 

 

Před použitím si přečtěte 
návod k použití. 

 

Stroj třídy II – Dvojitá  izolace – 
Nepotřebujete uzemněnou 
zástrčku. 

 

Nevystavujte nabíječku a 
akumulátor vodě. 

 

Okolní teplota max 40 °C. (pouze 
pro akumulátor) 

 

Nespalujte akumulátor nebo 
nabíječku. 

 

Akumulátor a nabíječku 
používejte pouze v uzavřených 
prostorách. 

4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ 
NÁSTROJE 

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny instrukce. Nedodržení upozornění a 
instrukcí může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu. 
Uschovejte si veškerá upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout. 
Termín "elektrický nástroj" v upozorněních znamená elektrický nástroj připojený (kabelem) k 
síti nebo elektrický nástroj provozovaný (bez kabelu) na akumulátor. 

4.1 Pracovní oblast 
 Udržujte pracoviště čistě a dobře osvětlené. Tmavá a nepřehledná pracoviště zvyšují 

riziko nehody. 
 Neprovozujte elektrické nástroje v potenciálně výbušném prostředí, například v 

přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nástroje produkují jiskry, 
které mohou prach nebo výpary zapálit. 

 Při práci s elektrickým nástrojem udržujte děti a okolostojící osoby opodál. Mohou odvést 
vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad nástrojem.   

4.2 Elektrická bezpečnost 

Vždy kontrolujte, zda přiváděné napětí odpovídá napětí uvedenému na 
typovém štítku. 

 Zástrčky elektrického nástroje musejí odpovídat zásuvkám.  Zástrčku nikdy nijak 
neupravujte. S uzemněnými elektrickými nástroji nepoužívejte nikdy rozvodné zástrčky. 
Riziko zasažení elektrickým proudem je menší u neupravovaných zástrček a 
kompatibilních zásuvek. 

 Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy například na trubkách, 
radiátorech, sporácích a ledničkách. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem je větší, 
jestliže je vaše tělo uzemněné. 

 Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vlhkosti.  Voda, která se dostane do 
elektrického nástroje, zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem. 
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 S kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nástroj nenoste nebo netahejte na kabelu a 
nevytahujete zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Šňůru chraňte před teplem, olejem, 
ostrými hranami a pohybujícími se díly. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko 
zasažení elektrickým proudem. 

 Při práci s elektrickým nástrojem pod širým nebem používejte prodlužovací kabel vhodný 
k vnějšímu použití. Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití zmenšuje riziko zasažení 
elektrickým proudem. 

 Je-li práce s elektrickým nástrojem na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte zdroj proudu 
chráněný spínačem proti zbytkovému proudu (RCD). Použití RCD zmenšuje riziko 
zasažení elektrickým proudem. 

4.3 Osobní bezpečnost 
 Při práci s elektrickým nástrojem buďte pozorní, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým 

rozumem. Nepracujte s elektrickým nástrojem, když jste unavení nebo pod vlivem drog, 
alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při zacházení s elektrickým nástrojem může 
vést k vážnému osobnímu zranění. 

 Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy si chraňte zrak. Bezpečnostní vybavení, jakým je 
protiprašný respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chránič 
sluchu, které se použije, kdykoliv to okolnosti vyžadují, omezuje osobní zranění. 

 Vyhýbejte se nahodilému spuštění. Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ubezpečte, že 
je vypínač v poloze vypnuto. Nošení nástrojů s prstem na vypínači a připojování nástrojů k 
síti s vypínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko nehody. 

 Před nastartováním nástroje odstraňte veškeré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč 
ponechaný v otáčivé části elektrického nástroje může způsobit úraz. 

 Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu. To vám 
umožní mít nástroj pod lepší kontrolou v neočekávaných situacích. 

 Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení ani bižuterii. Udržujte své vlasy, oblečení a 
rukavice mimo dosah pohybujících se dílů. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se 
mohou zachytit v pohybujících se dílech. 

 Jsou-li k dispozici mechanismy umožňující odvod a sběr prachu, zabezpečte jejich 
připojení a řádné používání. Použití těchto mechanismů snižuje rizika vyvolávaná 
prachem.   

4.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně  
 Neočekávejte od elektrického nástroje, co nemůže splnit. Používejte elektrický nástroj 

vhodný pro váš účel. Elektrický nástroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji, použije-li se 
tempem, pro které byl zkonstruován. 

 Nepoužívejte elektrický nástroj, jestliže ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Každý 
elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit. 

 Před prováděním jakýchkoliv změn, výměnou příslušenství nebo ukládáním elektrických 
nástrojů odpojte zástrčku od zdroje energie. Taková preventivní bezpečnostní opatření 
snižují riziko náhodného zapnutí elektrického nástroje. 

 Nepoužívané elektrické nástroje ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte s nimi pracovat 
osobám, které nejsou obeznámeny s nástrojem ani s těmito pokyny. Elektrické nástroje 
jsou  v rukách neškolených uživatelů nebezpečné. 

 Provádějte údržbu elektrických nástrojů. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly nesprávně 
seřízené nebo zadřené, zda nejsou prasklé a zda na nich není patrné nic, co by se mohlo 
dotknout provozu elektrického nástroje. Při poškození dejte elektrický nástroj před 
použitím opravit. Mnoho nehod způsobují právě nedostatečně udržované elektrické 
nástroje. 

 Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Je méně pravděpodobné, že by se řádně udržované 
řezné nástroje s ostrými břity někde zadrhly, a proto se ostré nástroje snáze ovládají. 
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 Používejte elektrický nástroj, příslušenství a nástrojové bity atd. v souladu s těmito pokyny 
a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického nástroje; přitom berte v úvahu 
pracovní podmínky a práci, již je třeba vykonat. Použití elektrického nástroje způsobem 
jiným, než pro který je určen, může vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci. 

4.5 Servis 
 Servisní práce na elektrickém nástroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který 

používá výhradně originální náhradní díly. Tak si zajistíte, že nástroj bude i nadále 
bezpečný. 

5 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 Nesviťte nikomu přímo do očí. 
 Akumulátor pravidelně nabíjejte, i když se nepoužívá. Akumulátor nikdy zcela nevybíjejte. 

To vašemu akumulátoru zajistí delší životnost. 
 Uchovávejte v suchu. 
 Neotevírejte, neupouštějte na zem, nezkratujte, nespalujte, nevystavujte teplotám vyšším 

než 70 °C nebo změňte/použití v případě poškození. 
 Používejte pouze nabíjecí adaptér dodávaný s pracovním světlem. Použití jiných typů 

adaptérů může poškodit nástroje nebo způsobit požár. 
 Neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. Není vodotěsný. 
 Neprovozujte elektrické nástroje ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých 

kapalin, plynů nebo prachu. 
 Pracovní světlo nikdy nenabíjejte déle než 8 hodin. Příliš dlouhé nabíjení způsobuje 

přehřátí a zkracuje životnost akumulátoru. 
 Před použitím si přečtěte upozornění na obalu. 

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO AKUMULÁTORY A 
NABÍJEČKY 

6.1 Akumulátory 
 Za žádných okolností se je nepokoušejte otevřít. 
 Neskladujte je na místech, kde by teplota mohla překročit 40 °C. 
 Nabíjejte je pouze, pokud je okolní teplota mezi 4 °C a 40 °C. 
 Pokud likvidujete akumulátory, řiďte se instrukcemi v odstavci „Ochrana životního 

prostředí“. 
 Dávejte pozor, aby nedošlo ke zkratu. Pokud dojde k propojení kladného (+) a záporného 

(-) pólu prostřednictvím kovových předmětů, baterie se zkratuje a intenzívní tok proudu 
vyvine teplo, které může způsobit prasknutí pouzdra nebo k požáru. 

 Nevystavujte je vysokým teplotám. Pokud se baterie zahřejí na teplotu nad 100 °C, 
těsnění, izolační vložky a další polymerové komponenty se mohou poškodit, což může 
vést k vytékání elektrolytu a/nebo vnitřnímu zkratu, což vede k vytváření tepla a prasknutí 
nebo k požáru. Nevhazujte baterie do ohně, může to mít za následek explozi a/nebo 
intenzívní hoření. 

 Při extrémních podmínkách může dojít k vytékání baterie. Pokud si povšimnete kapaliny 
na baterii, postupujte následovně: 

 Kapalinu pečlivě otřete hadříkem.  Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s pokožkou. 
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 Pokud dojde ke kontaktu s pokožkou nebo se tekutina dostane do očí, postupujte 
následovně: 
 Okamžitě postiženou část vypláchněte vodou. Neutralizujte mírně kyselým roztokem 

jako např. citrónovou šťávou nebo octem. 
 V případě že se tekutina dostane do očí, vyplachujte je velkým množstvím tekoucí 

vody alespoň po dobu 10 minut a vyhledejte lékaře. Poraďte se s lékařem. 

Riziko požáru! Vyhýbejte se zkratování kontaktů na vyjmutém akumulátoru. 
Akumulátor nelikvidujte spálením. 

6.2 Nabíječky 
 Nikdy se nesnažte nabíjet baterie, které nejsou určeny k opětovnému nabíjení. 
 Poškozené kabely nechte ihned nahradit novými. 
 Nevystavujte působení vody. 
 Nabíječku neotvírejte. 
 Nabíječku nepodrobujte testům. 
 Nabíječka je určena pouze pro vnitřní použití. 

7 NABÍJENÍ A VKLÁDÁNÍ NEBO VYJÍMÁNÍ BATERIE 

7.1 Signalizace nabíječky (obr. 1) 
Připojte nabíječku k napájecí zásuvce 
 Stálé zelené světlo: připravena k nabíjení 
 Stálé červené světlo: nabíjení 
 Stálé zelené světlo: nabito 
 Stálé zelené a červené světlo: baterie nebo nabíječka je poškozena 

Poznámka: jestliže baterie není správně nasazena, odpojte ji a ověřte, zda 
je model baterie vhodný pro tuto nabíječku podle přehledu specifikací. 
Nenabíjejte žádnou jinou baterii, ani baterii, kterou nelze bezpečně vložit do 
nabíječky. 

1. Když bude baterie připojena, nabíječku i baterii často sledujte. 
2. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku ze zásuvky a potom ji odpojte od baterie. 
3. Před používáním nechejte baterii úplně vychladnout. 
4. Nabíječku a baterii uchovávejte ve vnitřním prostředí, mimo dosah dětí. 

POZNÁMKA: Jestliže je baterie po nepřetržitém používání nástroje horká, 
před nabíjením ji ponechejte vychladnout na pokojovou teplotu. Tím se 
prodlouží životnost vašich baterií. 

7.2 Vyjímání / vkládání baterie (obr. 2) 

VÝSTRAHA: Před prováděním jakéhokoliv seřizování zkontrolujte, zda je 
nástroj vypnutý, nebo vyjměte baterii. 

 Přidržujte nástroj jednou rukou a baterii (5) druhou rukou. 
 Postup vkládání: stlačte a zasuňte baterii do jejího držáku, přitom dbejte na to, aby 

uvolňovací západka na zadní straně baterie zapadla na své místo a před zahájením 
provozu zkontrolujte, zda baterie je zajištěná. 

 Postup vyjímání: stiskněte uvolňovací západku a současně baterii vytáhněte ven. 
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7.3 Kontrolky pro signalizaci nabití baterie (obr. 3) 
Na baterii jsou kontrolky nabití baterie, stav nabití můžete zkontrolovat po stisknutí tlačítka (7). 
Před používáním stroje stiskněte spoušť, abyste zkontrolovali, zda je baterie dostatečně 
nabitá pro zajištění řádné funkce. 
Stav nabití baterie mohou ukazovat 3 LED kontrolky: 
Svítí 3 LED kontrolky Baterie je plně nabitá 
Svítí 2 LED kontrolky Baterie je nabitá z 60 % 
Svítí 1 LED kontrolka: Baterie je téměř vybitá 

8 OBSLUHA 

8.1 Hlavní vypínač (obr. 4) 
Světlo je vybaveno hlavním vypínačem (2), pomocí kterého lze nastavovat jas. 
Nastavování pomocí hlavního vypínače: 1. stisknutí: jas 100 %; 2. stisknutí: jas 50 %; 3. 
stisknutí: vypnutí. 

VÝSTRAHA: Nedívejte se přímo do dráhy paprsku. Nikdy nemiřte paprsek 
na žádnou osobu nebo předmět kromě obrobku. 

Nemiřte paprskem úmyslně na pracovníky a dbejte na to, aby nebyl směrován do očí žádné 
osoby déle než 0,25 s. 

8.2 Nastavitelný režim osvětlení (obr. 5) 
Toto LED světlo je vybaveno nastavitelným ovladačem krytu (1), který vám umožňuje 
nastavovat režim osvětlení.    
Když je ovladač nastaven v poloze C, světlo je astigmatické; když je v poloze D, světlo je 
bodové. 

8.3 Závěsný háček (obr. 6) 
Součástí LED světla je i háček (3). 
|Když jej chcete používat, stačí pouze otevřít horní kryt a vysunout jej ven;  
v opačném případě jej zasuňte do držáku světla a zavřete kryt. 

9 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
Plášť čistěte pouze vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádná rozpouštědla! Po čistění důkladně 
vysušte. Abyste udrželi kapacitu baterie, doporučujeme její úplné vybití a opětovné nabití 
jednou za měsíc. Přístroj ukládejte pouze s plně nabitou baterií a jestliže je uložen po delší 
dobu, občas proveďte dobití baterie. Přístroj ukládejte na suchém místě chráněném před 
mrazem, teplota prostředí by neměla přesahovat 40°C. 

10 TECHNICKÉ ÚDAJE 
Jmenovitý výkon 5W 

Jmenovité napětí 20V – 40V 

Světelný tok 300lm 

Životnost žárovky 50000h 

Typ žárovky LED 

Nominální životnost 2 roky 

Teplota barvy 6.500K 
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11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte 
použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem 
ekologicky bezpečným. 
Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde je to 
možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u prodejce, kde 
a jak lze recyklovat. 


