
Návod k obsluze výstražného L.E.D. svítidla Rabuk Protector Profesionál 

                 
 

Charakteristika svítidla 

Svítidlo využívá LED s velmi vysokým světelným tokem. Nabízí celkem 9 režimů svitu, lze tedy vybírat z různých úrovní 
svítivosti podle různých situací a požadované délky výdrže; svítidlo hraje významnou roli také v nouzových situacích. Vysoká 
svítivost, odolnost vůči oděrům, korozi, tlaku, poškrábání a vlhku – to jsou znaky tohoto svítidla. 

 

Parametry 
 

Využívá LED s životností 100000 h 
Pracovní doba je až 6 hodin dle zvoleného režimu a provedení. 
Napájení: integrovaný Li-ion akumulátor. 
Vyrobeno z termoplastické hmoty (TPR), vodotěsné do 10 m loubky. 

Součástí balení je nabíječka s pracovním napětím 220V a 12V vyobrazená níže 
 

Ovládání svítidla a nabíjení 
 

Stiskněte spínač pro zvolení požadovaného režimu svícení. Pro vypnutí svítidla stiskněte spínač po dobu 3 vteřin, nebo 
opakujte volbu režimu dokud svítidlo nezhasne. 
Svítidlo  nabíjejte  pouze  pomocí  dodané  nabíječky  tak,  že  plochou  část  nabíječky  přiložíte  na  středový  magnet  svítidla. 
Dodržujte označení +, - na nabíjecím adapteru V případě nabíjení svítidel pomocí plastového transportního kufru vložte svítila 
do jednotlivých přihrádek a poté připojte nabíjecí 
konektor do kufru a zásuvky. Po nabití se červená LED změní na zelenou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: nabíječka a spojovací komponenty 

 
Varování 

 
Nerozebírejte sami svítidlo ani nabíječku, hrozí porušení těsnění a ztráta záruky. Nenechávejte nabíjecí prvky zapojené do 
elektrické sítě bez dozoru! 

 
Záruční doba a povinné náležitosti reklamace 

 
Záruka se vztahuje na vady výrobku, které má výrobek při jeho převzetí kupujícím nebo které se vyskytnou po převzetí věci v 
průběhu záruční doby. Záruční doba na svítidlo a její příslušenství začíná běžet dnem jejich převzetí kupujícím, kterým 
zpravidla bývá den jejich prodeje. K uplatnění záruky je třeba se prokázat originálním platným daňovým dokladem. Některé 
části předmětu koupě, jako je třeba příslušenství, mohou mít kratší dobu životnosti (ta vyplývá z vlastností výrobku). 

 
Použití svítidla a legislativa 

 
Dle předpisu č. 341/2002 Sb – Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické 
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích lze svítidlo používat na pozemních 
komunikacích a zajistit jeho umístění, pokud je to možné, na nejvyšším místě karoserie nebo nástavby nebo co nejblíže 
nejvyššímu místu, a to přibližně v podélné střední rovině vozidla nebo přibližně symetricky po obou stranách této roviny. 

 

Na co se záruka nevztahuje? 
 

-opotřebení  výrobku  způsobené  běžným  používáním  např.  odřený  povrch  svítidla,  pokles  kapacity  baterie  v  důsledku 
intensivního používání svítidla 
-použití výrobku v rozporu s návodem k obsluze 
-pokud byl ve výrobku proveden neodborný či neoprávněný zásah, ledaže tento zásah byl proveden prodávajícím nebo jinou 
osobou na odpovědnost prodávajícího 
-pokud byla závada způsobena skladováním nebo používáním mimo doporučené teplotní rozmezí (akumulátor -10°C + 50°C) 
-vznikla-li závada závažným mechanickým poškozením vinou zákazníka 
-bylo-li použito jiné než výrobcem doporučení napájecí napětí 

-v případě, kdy do výrobku vnikla kapalina nebo byl zasažen jinou látkou 
-byla-li závada způsobena užitím neoriginálního příslušenství 

 

 
 


