
EN User manual for wall lamps Solight WO54-W 

Dear customer, Thank you for purchasing our product. For its safe and full functioning, please read these instructions carefully and adhere to them to avoid 

product misuse or damage. Please prevent unauthorized use of this appliance and always observe all rules for using electric appliances. Keep these 

instructions for future reference. This appliance is intended for home use only (indoors). This product shall not be exposed to high humidity (e.g. in a 

bathroom); avoid contact with liquids. The LED bulb is not replaceable. The input power cable is not replaceable, in case of its damage, stop using the 

product. 

LED lamp with built-in electronics allows simply dimming by the switch on the power cord. For 100% lighting mode press the switch once. For 50% 

lighting mode press the switch twice quickly. For 15% lighting mode press the switch three times quickly. If you leave a delay of about 5 seconds 
between pressing the switch, the lamp will light up in the last used mode.

CZ Uživatelský manuál pro nástěnné lampičky Solight WO54-W 

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a  dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k  plné 

spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání 

elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou 

vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Světelný zdroj nelze vyměnit. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení 

nesmí být nadále používáno. 

LED lampička disponuje zabudovanou elektronikou umožňující stmívání obyčejným vypínačem umístěným na přívodní šňůře. Jedním stiskem vypínače 

lampička svítí na 100% výkonu. Dvěma rychlými stisky lampička svítí na 50% výkonu. Třemi rychlými stisky na 15% výkonu. Necháte-li mezi 
jednotlivými stisky vypıńače prodlevu cca 5 sekund, lampička se rozsvıt́ı ́v naposledy použitém režimu.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento 

produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní 

kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno. 

SK Užívateľský manuál pre nástenné lampičky Solight WO54-W 

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej 

spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady 

používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Výrobok je určený k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Nikdy výrobok 

nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.  Svetelný zdroj nie je možné vymeniť. Prívodný 

kábel sa nedá vymeniť, ak je poškodený, zariadenie nesmie byť naďalej používané. 

LED lampička disponuje zabudovanou elektronikou umožňujúce stmievanie obyčajným vypínačom umiestneným na prívodnej šnúre. Jedným stlačením 

vypínača lampička svieti na 100% výkonu. Dvoma rýchlymi stlačeniami lampička svieti na 50% výkonu. Tromi rýchlymi stlačeniami na 15% výkonu.Ak 
medzi stlačenıḿ spıńača ponecháte oneskorenie približne 5 sekúnd, rozsvieti sa kontrolka v poslednom použitom režime.

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom. 

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať pre overenie, a preto je celý produkt považovaný za 

svetelný zdroj. Prívodný kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie nesmie byť naďalej používané. 

Manufacturer/ Výrobce/Výrobca:

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika 


