
UniLux 7 
akumulátorová LED svítilna 

 
Návod k použití a záruční list  

 
POZOR! 

Před prvním použití je nutné svítilnu nabíjet po dobu 12 hodin 

 
UniLux 7 – popis výrobku: 
     

A - reflektor 
B - poutko na řemen 
C - vypínač – 3 polohy 
D - nabíjecí držák na stěnu 
E - síťový zdroj (100 – 240 VAC) s výstupní USB zásuvkou  
F – autozástrčka (12 – 24 VDC)  s výstupní USB zásuvkou  
G - USB – nabíjecí kabel 
 
Technická data : 
Pozice vypínače :  1 – 0 – 2  ( 20 % svitu, vypnuto, 100 % svitu ) 
Žárovka ( LED ):  Cree vysokovýkonná LED  
Akumulátory:  2 x 2200 mAh Li-Ion ( 3,6 V / 4400 mAh ) 
Doba nabíjení:  12 hodin 
Nabíjecí napětí: 5V (z USB; ze síťového zdroje 100 - 240 VAC nebo autozástrčky 12 – 

24 VDC ) 
Doba svitu:   35 hod. (pozice 1) / 6 hod. (pozice 2) 
Dosvit:      cca 1000 m 
Světelný tok - vypínač pozice 1/fokus:  cca 30 lm 
Světelný tok - vypínač pozice 1/rozptyl:  cca 50 lm 
Světelný tok - vypínač pozice 2/fokus:  cca 160 lm 
Světelný tok - vypínač pozice 2/rozptyl: cca 270 lm 
Hmotnost:  400 g 
Rozměry:   256 x 93 x 93mm 
 
Upevnění držáku svítilny (D) na stěnu: 
Vyvrtejte 2 díry do zdi 110mm vertikálně od sebe, dbejte na to, aby držák byl v blízkosti 
elektrické zásuvky. Poté upevněte dvěma šrouby. 
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Nabíjení: 
Před prvním použitím nabíjejte svítilnu po dobu 12-ti hodin. Svítilnu upevněte do stěnového 
držáku (D) a pomocí USB kabelu (G) se síťovým zdrojem (E) 100 – 240 VAC nebo 
s Powerbankou nebo s PC můžete nabíjet akumulátor. Alternativou je i nabíjení spojením 
USB kabelu s autozástrčkou (F) 12 i 24 V. Svítilna je konstruovaná pro trvalé nabíjení a je 
chráněna proti přebíjení. Doporučujeme svítilnu při nepoužívání vždy vkládat do držáku, aby 
byla nabita a připravena pro další použití. Během nabíjecího procesu nelze svítilnou svítit. 
Nabíjení je signalizováno červenou LED, plné nabití zelenou LED. 
 
Použití: 
Odejměte svítilnu z nabíjecího držáku (D) a zapněte svítilnu spínačem (C) pozice 1 dopředu 
nebo do pozice 2 dozadu. 
 
Funkce nouzového světla: 
Pokud je svítilna ve stěnovém držáku a vypínač v pozici 1 nebo 2, při výpadku elektřiny 
dojde k automatickému rozsvícení svítilny. Vypneme vypínačem do pozice 0. 
 
Důležitá upozornění: 
Síťový zdroj (E) je určen pro vnitřní použití a pro střídavé napětí 100 – 240 V. Svítilnu 
nevystavujte vlhkosti a extrémním teplotám. Svítilnu čistěte pouze navlhčenou prachovkou či 
ubrouskem. 
 
Pozor, dbejte upozornění: 
Akumulátor nabíjejte min. 1x za 3 měsíce, jinak může dojít k poškození akumulátoru a 
nevratné ztrátě kapacity. Pravidelné nabíjení prodlouží životnost akumulátoru. 
 
Likvidace nebezpečného odpadu: 
Použité Li-Ion akumulátory nebo již nefunkční svítilna nepatří do domovního odpadu. 
Likvidujte pouze prostřednictvím sběrných dvorů nebo předejte zpět prodejci nebo se u 
prodejce informujte na místa, kde je možnost tato zařízení odevzdat k ekologické likvidaci. 
 
Záruka 
24 měsíců na materiál a zpracování, na baterii se toto nevztahuje. Při neodborné manipulaci 
záruka pozbývá platnosti. 

 
Distribuce a servis 
Distribuci a servis pro ČR a SR zajišťuje firma BATTEX, spol. s r.o., Politických vězňů 1337, 
274 01 Slaný; zapsán 8.6.1998 v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 59970; 
IČO: 25672363; e-mail: battex@battex.cz; www.battex.cz 
Datum prodeje: 
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