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LED camping light

 z Introduction

Congratulations on the purchase of 
your new product� You have chosen 
a high-quality product� Please read 

these operating instructions thoroughly and 
carefully� These instructions are an essential 
part of the product and contain important 
information on first-time use and handling. 
Always observe all safety instructions� If you 
have any questions or are unsure how to 
operate the product, please contact your 
retailer or service centre� Please keep this 
manual in a safe place and pass it on to 
third parties where necessary�  

 zExplanation of symbols

Read the operating instructions!

Issue date of  
instruction manual  
(month/year)
Date of manufacture 
 (month/year)

Direct current 

Risk of fatal injury and
accidents for infants and
children!
Observe warning notices and
safety instructions!

Warning! Risk of electric
shock!

Explosion hazard!

Wear protective gloves! 

This symbol indicates that the
product operates with safety
extra-low voltage (SELV/PELV,
protection class III)�

Protected against solid foreign
objects with a diameter of
≥ 1.0 mm, splash-proof

Universal Serial Bus (USB)

Dispose of packaging and 
product in an environmentally 
friendly manner!
Risk of environmental damage 
from incorrect disposal of 
batteries/rechargeable 
batteries!

MIX
Packaging

Packaging made of FSC 
certified wood mix

With the CE label, the 
manufacturer confirms that this 
product complies with the 
applicable European directives�

 z Intended use

This produduct is intended as a portable light 
source for indoor and outdoor use in private 
households� It is unsuitable for commercial 
use� This product is not a toy! 
Any type of use other than that described 
above or any modification of the product is 
prohibited and likely to cause damage or 
even personal injury� The manufacturer or 
retailer accepts no liability for loss or 
damage that occurs as a result of use other 
than intended or incorrect use�

 z Included in package

1 x LED camping light
1 x micro USB cable
1 x instruction manual

 zDescription of parts
1 Carry handle
2 Hook
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3 Charge status indicator
4 On/Off button
5 Micro USB charging cable
6 USB cover
7 Micro USB charging jack
8 Crank handle for dynamo

 zTechnical specifications
Model number: 1064

Li-ion battery:
3�7 V ,  
1500 mAh
(non-replaceable)

Power supply 
voltage: 5 V , 1 A 

Light source: 12 x LEDs, 5�5 W
Protection class: III
Protection rating: IP44

 zSafety instructions

Safety instructions 

  WARNING!
RISK OF FATAL INJURY AND 
ACCIDENTS TO INFANTS AND 

CHILDREN! Never leave children 
unsupervised with the packaging material� 
There is a danger of suffocation from the 
packaging material� Children often 
underestimate the dangers� Always keep 
children away from the product� 

 � This product can be used by children aged 
8 years and over, as well as by persons 
with limited physical, sensory or mental 
abilities or lacking in experience and 
knowledge if they have been supervised 
and instructed as to the safe use of the 
product and understand the resulting 
hazards� Do not let children play with the 
product� Cleaning and maintenance may 
not be carried out by children without 
proper supervision�

 �Do not use the product if you notice any 
damage�
 � The manufacturer/distributor of this product 
accepts no responsibility whatsoever for 
personal injury or damage resulting from 
incorrect installation or use�
 �Do not immerse the product in water or any 
other liquids�
 � Keep the product away from naked flames 
and hot surfaces�
 �Never tamper with or modify the product�
 �Do not open up the casing and only have 
the product repaired by qualified 
professionals� To that end, you should 
contact a specialist repairer� Liability or 
warranty claims are excluded if repairs are 
carried out autonomously and in the event 
of improper connection or handling of the 
device�
 � The light source of this product may only be 
replaced by the manufacturer, their 
designated service technician, or a similarly 
qualified person.
 �Never look directly into the light source�

 Safety instructions for 
rechargeable batteries

 �RISK OF DEATH! Keep rechargeable 
batteries out of the reach of children� If 
swallowed, seek medical advice 
immediately!
 � PLEASE NOTE! The rechargeable battery 
is not replaceable� When it is worn out, the 
entire product must be disposed of�
 � EXPLOSION HAZARD! Never 

recharge non-rechargeable 
batteries� Do not short-circuit and/

or open up batteries/rechargeable 
batteries. They could overheat, cause a fire 
or explode�
 �Never throw rechargeable batteries into fire 
or water�
 �Do not expose the rechargeable batteries to 
mechanical stress�
 � Remove the batteries from the battery 
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compartment as soon as they are empty or 
if you are not going to use the product for a 
longer period of time�
 �Never combine different types of 
rechargeable batteries or batteries with 
different charge statuses�

 zRisk of leakage from 
rechargeable batteries

 �Avoid exposing rechargeable batteries to 
extreme conditions and temperatures, e�g� 
radiators or direct sunlight�
 �Avoid contact with skin, eyes and mucous 
membranes! In the event of skin contact 
with battery acid, rinse the affected area 
immediately with plenty of clean water and 
seek medical advice immediately!
 � WEAR PROTECTIVE GLOVES! 

Leaking or damaged rechargeable 
batteries can cause chemical burns 

if they come into contact with skin� 
Therefore, wear suitable protective gloves in 
such cases�
 � In the event that of battery leaks, remove 
battery from the product immediately to 
avoid damage�

 zFirst-time operation

PLEASE NOTE! Take the product out of its 
packaging and remove all packing material�

 �Check that all package contents are 
present�
 �Check if the product or individual parts are 
damaged� If that is the case, do not use the 
product� Contact the distributor via the 
service address given in the warranty 
section�
 � Before using the product for the first time, 
please fully charge the battery (see section 
‘Charging the battery’)�

 zOperation

The product can be operated in different 

modes� The operating mode is selected by 
pressing the On/Off button 4  repeatedly 
(see Fig� A)�

  �� Press the On/Off button 4  as follows to 
switch between modes:
Press 1 x – 100% (battery life: 1�5 hrs)
Press 2 x – 50% (battery life: 3 hrs)
Press 3 x – Flashing light
Press 4 x – Off

 zHanging up your LED 
camping light

  �� You can hang this product in any suitable 
place by means of the hook 2 � To do so, 
lift the carry handle 1  and then fold the 
integrated hook 2  upwards (see Fig� D)�

RISK OF DAMAGE!
Never hang the product above an 
open fire or heat source, as this may 

damage the product and lead to injuries�
  �� You can easily carry the product around 
using the carry handle 1  (see Figs� A and 
D)� 

 zCharging the battery

There are two different ways to charge your 
LED camping light�
The charge status indicator 3  (see Fig� A) 
indicates the charge status of the 
rechargeable batteries: 30% – 60% – 
100%. The first LED will start flashing when 
the battery charge is low�
PLEASE NOTE! The product cannot be 
switched on during the charge process� It is, 
therefore, not suitable for continuous 
operation�

Charging the battery with the charging 
cable

RISK OF ELECTRIC SHOCK!  
Only charge the product in dry, 
interior rooms, as the splash water 
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protection (IP44) cannot be guaranteed 
when the micro USB charging cable is 
connected�

  ��Open the USB cover 6  that covers the 
micro USB charging jack 7  (see Fig� B) 
and connect the micro USB charging cable 
5  contained in your package with the 

charging jack 7  of your LED camping 
light�
  �� To charge the battery, connect the micro 
USB charging cable 5  to a USB mains 
adaptor (SELV – 5 V, max� 1 A, not 
included)�
  �� Plug the USB mains adaptor into a power 
outlet�
  ��All LEDs will start flashing and the battery 
will start charging� The more LEDs light up 
continuously, the higher the charge status of 
the battery�
  ��Charging takes approximately 3 hours�
  ��When the LED camping light is fully 
charged, all of the LEDs in the charge status 
indicator 3  will remain constantly on�
  �� You can now unplug the USB mains 
adaptor from the socket and the USB 
charging cable from the product�
  �� Place the USB cover 6  over the jack again 
to protect the product from humidity and 
ensure splash water protection�

Charging the battery with the dynamo

Turn the product off (see section ‘Operation’) 
so you do not slow down the charging cycle 
of the product�

  �� Fold out the dynamo crank handle 8  
underneath the LED camping light (see 
Fig� C)�
  �� Turn the crank handle 8  clockwise to 
charge the battery� The longer you keep 
turning the crank handle, the more your 
battery will charge�
  ��All LEDs will start flashing and the battery 
will start charging� The more LEDs light up 
continuously, the higher the charge status of 

the battery�
  �� Fold the handle back into the designated 
opening in the product’s housing when you 
have finished charging. 

 zCleaning and storage

RISK OF DAMAGE! 
Cleaning the product incorrectly can 
potentially cause damage�

  ��Do not use any chemicals for cleaning as 
this might damage the surface�
  ��Use only a dry, lint-free cloth for cleaning� If 
the product is very dirty, dampen the cloth 
slightly�
  �� The micro USB charging jack 7  must not 
come in contact with moisture during the 
cleaning process to prevent a short circuit 
or other damage�
  ��When the product is not in use, store inside 
the packaging in a dry place�
  �� To maintain the rechargeable battery’s 
capacity, it needs to be charged for about 
2 hours about every 4 months�

 zTroubleshooting

 = Fault
= Cause

 = Solution

 = The product fails to switch on�
= The product is switched off�

 = Press the On/Off switch 4  to switch 
the product on�

 = The light is flickering.
 = The battery is almost fully discharged�
 = Charge the battery (see section 

‘Charging the battery’)�

 zDisposal

 Note the labels on the packaging 
materials when sorting the waste; 
they are marked with abbreviations 
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(a) and numbers (b) with the 
following meanings: 
1-7: Plastics 
20-22: Paper and cardboard 
80-98: Composite materials
 You can find out how to dispose of 
the used product by contacting your 
local district or city council�
 In the interest of environmental 
protection, when the product has 
reached the end of its useful life, do 
not dispose of it as general 
household waste but have it 
properly recycled� For information 
on recycling centres and their 
opening times, please contact your 
local council�

Faulty or used batteries must be recycled in 
accordance with Directive 2006/66/EC 
and its amendments� Return batteries and/or 
the product to the local recycling facilities 
provided�

Risk of environmental damage 
from incorrect disposal of 
rechargeable batteries!

Batteries must not be disposed of as general 
household waste� They may contain toxic 
heavy metals* and are subject to special 
waste treatment� Batteries and rechargeable 
batteries that are not permanently fixed 
inside the product must be removed before 
disposal of the product and disposed of 
separately� Please ensure batteries/
rechargeable batteries are fully discharged 
when disposed of! Wherever possible, use 
rechargeable batteries rather than single-use 
batteries� 
*) Marked as followed: Cd = cadmium,  
Hg = mercury, Pb = lead

 zWarranty

Dear customer, This product comes with a 
3-year warranty from the date of purchase� 
In the event that this product is faulty, you 

have legal rights against the seller of the 
product� These statutory rights are not 
restricted by our warranty as set out below�

Warranty terms
The warranty period begins with the date of 
purchase� Please keep the original receipt in 
a safe place� It is required as proof of 
purchase� If a material or manufacturing 
defect occurs within three years of the date 
of purchase, we will repair or replace the 
product for you free of charge, or refund the 
purchase price, at our discretion� This 
warranty service is granted provided that the 
faulty device and the proof of purchase 
(receipt) are presented within three years, 
along with a brief written description of the 
fault and of when it occurred� If the fault is 
covered by our warranty, we will return the 
fixed product or send you a new one. No 
new warranty period shall begin upon repair 
or replacement of the product�

Warranty period and statutory 
warranty claims
The warranty period is not renewed after a 
warranty service has been granted� This rule 
shall also apply for any replaced or repaired 
parts� Any damage or faults that already 
existed when buying the product must be 
reported immediately upon unpacking the 
product� A fee is charged for any repairs 
that are carried out after the end of the 
warranty period�

Warranty scope
The device was carefully manufactured 
according to the strictest quality guidelines 
and thoroughly tested before delivery� The 
warranty applies to material or 
manufacturing defects� This warranty does 
not apply to product parts that are subject to 
normal wear and tear and can therefore be 
regarded as wearing parts, or damage to 
fragile parts, such as switches, rechargeable 
batteries or parts that are made of glass� 
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This warranty is void if the product has been 
damaged, improperly used or serviced� To 
ensure proper use, all instructions included in 
the manual must be followed carefully� All 
uses and actions that users are discouraged 
from or warned of in the manual must be 
avoided under all circumstances� The product 
is intended for private household use only, 
and not for commercial activities� The 
warranty is void, if the product is treated 
inappropriately, if force is applied, and in 
the case of any manipulation that is not 
carried out by our authorised service branch�

Warranty processing
To ensure your request is handled swiftly, 
please observe the following
Notes:

  �� Please have the receipt and the article 
number (e�g� IAN 123456) ready as proof 
of purchase for all enquiries�
  �� Please refer to the type plate on the 
product, an engraving on the product, the 
cover of the manual (bottom left) or the 
sticker on the back or base of the product 
to find out the product number.
  �� In the case of any malfunctions or other 
defects, please call or email the service 
department indicated below as a first step.
  ��After your product has been registered as 
faulty, you can send it to the specified 
service address, free of charge� Please 
include the proof of purchase (receipt) and 
information about the defect and about 
when it occurred�

 zService
GB

Service Great Britain
Tel�: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend�de

IAN 393925_2107

Please have the receipt and the article 
number (e�g� IAN 123456) ready as proof 
of purchase for all enquiries�

You can find an up-to-date version of the 
operating instructions at: www�citygate24�de
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LED kempingová lampa

 zÚvod

Blahopřejeme ke koupi nového 
výrobku� Rozhodli jste se pro vysoce 
kvalitní výrobek. Pozorně si přečtěte 

celý tento návod k obsluze� Tento návod 
patří k tomuto výrobku a obsahuje důležitá 
upozornění k uvedení do provozu 
a manipulaci. Vždy dodržujte všechna 
bezpečnostní upozornění. Pokud byste měli 
nějaké dotazy nebo jste si při manipulaci 
s výrobkem nebyli jistí, kontaktujte prodejce 
nebo servis. Tento návod pečlivě uschovejte 
a v případě potřeby ho předejte třetí osobě. 

 zVysvětlení symbolů

Přečtěte si návod k obsluze!

Datum vydání  
návodu k obsluze  
(měsíc/rok)
Datum výroby  
(měsíc/rok)

Stejnosměrné napětí 

Ohrožení života a nebezpečí
poranění pro batolata a malé
děti!
Dodržujte varovné a
bezpečnostní pokyny!
Výstraha! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem! 

Nebezpečí výbuchu!

Noste ochranné rukavice! 

Tento symbol znamená, že
výrobek pracuje s ochranným
nízkým napětím (SELV/PELV)
(třída ochrany III).

Ochrana proti pevným cizím
tělesům o průměru ≥ 1,0 mm,
ochrana proti stříkající vodě

Universal Serial Bus (USB)

Obal a výrobek ekologicky 
zlikvidujte!
Ohrožení životního prostředí 
nesprávnou likvidací baterií/
akumulátorů!

MIX
Packaging

Obal ze smíšeného dřeva
s certifikátem FSC

Označením CE výrobce 
potvrzuje, že tento výrobek 
splňuje platné evropské 
směrnice.

 zPoužití ke stanovenému 
účelu

Tento výrobek slouží jako mobilní zdroj 
světla pro vnější i vnitřní použití. Tento 
výrobek je určen pouze k použití 
v soukromých domácnostech� Není vhodný 
pro průmyslové účely. Výrobek není hračka! 
Jiný než výše popsaný způsob použití nebo 
změna výrobku nejsou přípustné a mohou 
zapříčinit věcné škody či dokonce poškození 
zdraví osob. Výrobce ani prodejce neručí za 
škody vzniklé používáním výrobku v rozporu 
s jeho určením nebo jeho nesprávným 
používáním.

 zRozsah dodávky

1x LED kempingová lampa
1x mikro kabel USB
1x návod k obsluze

 zPopis dílů
1 Madlo
2 Háček
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3 Ukazatel nabití
4 Tlačítko Zap/Vyp
5 Nabíjecí mikro kabel USB
6 Krytka USB
7 Mikro nabíjecí zdířka USB
8 Dynamo klika

 zTechnické parametry
Číslo modelu: 1064

Akumulátor Li-Ion:
3,7 V ,  
1500 mAh
(nelze vyměnit)

Provozní napětí: 5 V , 1 A 

Světelný zdroj: 12 x LEDs, 5,5 W

Třída ochrany: III

Stupeň krytí: IP44

 zBezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění 

  VAROVÁNÍ!
NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA 
A NEBEZPEČÍ ÚRAZU PRO 

BATOLATA A DĚTI! Nikdy nenechávejte děti 
bez dozoru hrát si s obalovým materiálem� 
Hrozí nebezpečí udušení obalovým 
materiálem. Děti často podceňují nebezpečí. 
Zamezte tomu, aby se k výrobku přibližovaly 
děti. 

 � Tento výrobek mohou děti od 8 let a starší, 
rovněž i osoby se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi 
nebo s nedostatečnými zkušenostmi 
a znalostmi používat jen tehdy, jestliže byly 
pod dohledem nebo instruovány 
o bezpečném používání výrobku 
a porozuměly z toho vyplývajícím 
nebezpečím. Děti si nesmí s výrobkem hrát. 
Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí 

provádět děti, které nejsou pod dohledem.
 � Zjistíte-li nějaké poškození, výrobek 
nepoužívejte.
 � Výrobce/prodejce tohoto výrobku nenese 
odpovědnost za poranění nebo škody, 
které vzniknou v důsledku nesprávné 
montáže nebo nesprávného používání.
 � Výrobek neponořujte do vody ani jiných 
kapalin�
 � Výrobek neinstalujte do blízkosti 
otevřeného ohně nebo horkých povrchů.
 � S výrobkem neoprávněně nemanipulujte 
ani ho neupravujte�
 � Těleso neotevírejte, opravou pověřte 
odborné pracovníky. Za tímto účelem se 
obraťte na specializovaný servis. V případě 
oprav prováděných svépomocí, 
nesprávného připojení nebo chybné 
obsluhy je vyloučena odpovědnost výrobce 
i nároky ze záruky�
 � Světelný zdroj v tomto výrobku smí vyměnit 
jen výrobce nebo jím pověřený servisní 
technik a nebo srovnatelně kvalifikovaná 
osoba�
 �Nedívejte se přímo do zdroje světla.

 Bezpečnostní pokyny pro 
akumulátory

 �OHROŽENÍ ŽIVOTA! Akumulátory 
uchovávejte mimo dosah dětí. V případě 
spolknutí okamžitě vyhledejte lékaře!
 �UPOZORNĚNÍ! Akumulátor nelze 
vyměnit. Po jeho opotřebování musí být 
zlikvidován celý výrobek�
 � NEBEZPEČÍ VÝBUCHU! Nikdy 

nenabíjejte nedobíjecí baterie� 
Akumulátory nezkratujte ani je 

neotevírejte� Následkem by mohlo být 
přehřátí, požár nebo prasknutí.
 �Akumulátory nikdy neházejte do ohně nebo 
vody�
 �Akumulátory nevystavujte mechanickému 
zatížení.
 � Vyjměte akumulátory, pokud jsou vybité 
nebo pokud nebudete výrobek delší dobu 
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používat.
 �Nepoužívejte současně různé typy 
akumulátorů nebo různě nabité 
akumulátory�

 zRiziko vytečení 
akumulátorů

 � Zamezte extrémním podmínkám 
a teplotám, které mohou působit na 
akumulátory, např. topná tělesa / přímé 
sluneční záření.
 � Zamezte kontaktu s kůží, očima 
a sliznicemi! Při kontaktu s kyselinou 
postižená místa okamžitě opláchněte 
velkým množstvím čisté vody a neprodleně 
vyhledejte lékaře!
 � POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ 

RUKAVICE! Vyteklé nebo 
poškozené akumulátory mohou při 

styku s kůží způsobit poleptání. Proto 
v tomto případě noste vhodné ochranné 
rukavice�
 � Vyteklé akumulátory okamžitě odstraňte 
z výrobku, aby nedošlo k poškození.

 zZprovoznění

UPOZORNĚNÍ! Vyjměte výrobek z obalu 
a odstraňte veškerý obalový materiál.

 � Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní�
 � Zkontrolujte, zda výrobek ani jednotlivé díly 
nejsou poškozené. V případě poškození 
výrobek nepoužívejte. Ohledně záruky se 
obraťte prostřednictvím uvedené adresy na 
osobu odpovědnou za uvedení výrobku na 
trh�
 � Před prvním použitím akumulátor úplně 
nabijte (viz „Nabití akumulátoru“)�

 zObsluha

Výrobek lze provozovat v různých režimech. 
Režimy lze nastavit pomocí tlačítka Zap/Vyp 
4  (viz obr� A)�
  �� Pro přepínání režimů mačkejte tlačítko 

Zap/Vyp 4 :
1x stisknout - 100%  
(doba svícení: 1,5 hodin)
2x stisknout - 50%  
(doba svícení: 3 hodiny)
3x stisknout - blikání
4x stisknout - vypnutí

 zZavěšení LED kempingové 
lampy

  �� Pomocí háčku 2  můžete výrobek zavěsit 
na libovolné, vhodné místo. Vyklopte 
madlo 1  a pak směrem nahoru háček 2 , 
který se v madle nachází (viz obr� D)�

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!
Nezavěšujte výrobek nad otevřený 
oheň nebo zdroje tepla, jelikož by 

mohlo dojít k poškození výrobku nebo ke 
zranění.

  �� Výrobek lze snadno nosit za madlo 1  
(viz obr� A a D)� 

 zNabití akumulátoru

LED kempingovou lampu můžete nabíjet 
dvěma různými způsoby.
Stav nabití akumulátoru zobrazuje ukazatel 
nabití 3  (viz obr� A): 30% – 60% – 100%� 
První LED začne blikat, jakmile bude 
akumulátor téměř vybitý.
UPOZORNĚNÍ! Během nabíjení nelze 
výrobek zapnout, takže stálý provoz není 
možný.

Nabití akumulátoru přes nabíjecí 
mikro kabel USB

NEBEZPEČÍ ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM!  
Nabíjejte výrobek v suchém 

vnitřním prostředí, jelikož při nabíjení přes 
nabíjecí mikro kabel USB již není zajištěna 
ochrana před stříkající vodou (IP44).
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  ��Otevřete krytku 6  mikro nabíjecí zdířky 
USB 7  (viz obr� B) a zapojte dodaný 
nabíjecí mikro kabel USB 5  do mikro 
nabíjecí zdířky USB na nabíjení 7 , která 
se nachází na LED kempingové lampě.
  �� K nabití spojte nabíjecí mikro kabel USB 

5  se síťovým adaptérem USB (SELV - 5 V, 
max. 1 A, není součástí balení).
  �� Síťový adaptér USB zasuňte do zásuvky.
  �� Všechny LED začnou blikat. Akumulátor se 
nabíjí. Čím více LED trvale svítí, tím více je 
akumulátor nabitý�
  ��Doba nabíjení činí asi 3 hodiny.
  �� Jakmile je LED kempingová lampa zcela 
nabitá, budou LED na ukazateli nabití 3  
trvale svítit�
  �� Síťový adaptér USB vytáhněte ze zásuvky 
a odpojte od výrobku nabíjecí kabel USB�
  �� Zavřete krytku USB 6 , aby byl výrobek 
chráněn před vlhkostí a aby byla zajištěna 
ochrana před stříkající vodou.

Nabití akumulátoru přes dynamo kliku

Výrobek vypněte (viz kapitola „Obsluha“), 
aby nedošlo k negativnímu ovlivnění 
nabíjení po zapnutí výrobku�

  �� Vyklopte dynamo kliku 8 , která se 
nachází na spodní straně LED kempingové 
lampy (viz obr� C)�
  �� Pro nabíjení akumulátoru točte dynamo 
klikou 8  ve směru hodinových ručiček. 
Čím déle budete točit, tím více se 
akumulátor nabije�
  �� Všechny LED začnou blikat. Akumulátor se 
nabíjí. Čím více LED trvale svítí, tím více je 
akumulátor nabitý�
  �� Po ukončení nabíjení kliku opět sklopte do 
prohlubně v pouzdře. 

 zČištění a skladování

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!
Nesprávné čištění výrobku může 
zapříčinit jeho poškození.

  �� K čištění nepoužívejte chemické prostředky, 

které by mohly poškodit povrch.
  �� K čištění používejte suchou utěrku 
neuvolňující vlákna. V případě silnějšího 
znečištění utěrku mírně navlhčete.
  ��Aby se zabránilo zkratu a poškození, 
nesmí přijít mikro nabíjecí zdířka USB 7  
při čištění do kontaktu s vlhkostí.
  �� Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte ho 
v obalu na suchém místě.
  �� Pro zachování kapacity nabíjení se musí 
akumulátor přibližně každé 4 měsíce 
nabíjet cca 2 hodiny�

 zOdstraňování závad

 = Závada
= Příčina

 = Řešení

 = Výrobek se nezapíná�
= Výrobek je vypnutý�

 = Zapněte výrobek stisknutím tlačítka 
Zap/Vyp 4 �

 = Světlo bliká.
 = Akumulátor je téměř vybitý.
 = Akumulátor nabijte (viz kapitola 

„Nabití akumulátoru“)�

 zLikvidace

  Respektujte značení na obalovém 
materiálu při třídění odpadů, tyto 
jsou označeny zkratkami (a) a čísly 
(b) s následujícím významem: 
1– 7: plasty 
20 – 22: papír a lepenka 
80–98: kompozitní materiály
Možnosti likvidace vysloužilých 
výrobků se dozvíte na obecním 
nebo městském úřadě.
 V zájmu ochrany životního prostředí 
nevyhazujte výrobek určený 
k likvidaci do odpadu 
z domácností, ale místo toho jej 
zavezte k odborné likvidaci. 



16 CZ

K získání dalších informací 
o ekodvorech a otevírací době se 
obraťte na místní správu.

Poškozené nebo opotřebované akumulátory 
je nutné recyklovat podle směrnice 
2006/66/ES a jejích změn. Akumulátory a/
nebo výrobek vraťte k recyklaci 
prostřednictvím nabízených sběrných 
zařízení.

Ohrožení životního prostředí 
nesprávnou likvidací 
akumulátorů!

Akumulátory se nesmějí vyhazovat do 
směsného odpadu. Mohou obsahovat 
toxické těžké kovy*) a je nutné je likvidovat 
jako nebezpečný odpad. Baterie 
a akumulátory, které nejsou trvale 
instalovány v zařízení, se musí před likvidací 
odstranit a zlikvidovat s tříděným odpadem. 
Odevzdávejte prosím baterie a akumulátory 
pouze ve vybitém stavu! Pokud je to možné, 
používejte místo jednorázových baterií 
akumulátory�  
*) S označením: Cd = kadmium, Hg = rtuť, 
Pb = olovo

 zZáruka

Vážení zákazníci,
na tento přístroj vám poskytneme záruku 3 
roky od data nákupu. V případě závady 
tohoto výrobku vám vůči prodejci výrobku 
přísluší zákonná práva. Tato zákonná práva 
nejsou omezena dále uvedenou zárukou�

Záruční podmínky
Záruční lhůta začíná datem nákupu. 
Originální pokladní stvrzenku dobře 
uschovejte. Budete ji potřebovat jako doklad 
o koupi. Dojde-li během tří let od data 
nákupu tohoto výrobku k materiálové nebo 
výrobní závadě, bude váš výrobek námi 
(podle naší volby) bezplatně opraven 
vyměněn, anebo vám uhradíme kupní cenu. 
Toto poskytnutí záruky předpokládá, že 

během tříleté lhůty předložíte poškozený 
přístroj a doklad o koupi (pokladní 
stvrzenka) a krátce písemně popíšete, v čem 
spočívá závada a kdy k ní došlo. Jestliže je 
závada krytá naší zárukou, dostanete zpět 
opravený nebo nový výrobek. Po opravě 
nebo výměně výrobku nezačíná běžet nová 
záruční lhůta.

Záruční lhůta a nároky na odstranění 
závady
Záruční lhůta se poskytnutím záruky 
neprodlužuje. Toto také platí pro vyměněné 
a opravené díly. Škody a závady existující 
případně již při koupi musíte nahlásit hned 
po vybalení. Opravy potřebné po uplynutí 
záruční lhůty jsou zpoplatněny.

Rozsah záruky
Přístroj byl pečlivě vyroben podle přísných 
směrnic kvality a před dodávkou svědomitě 
zkontrolován� Poskytnutí záruky platí pro 
materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka 
se nevztahuje na součásti výrobků, které jsou 
vystaveny běžnému opotřebení, a proto 
mohou být považovány za opotřebitelné 
díly, nebo na poškození rozbitných dílů, 
např. přepínačů, akumulátorů nebo 
skleněných výrobků. Tato záruka zaniká, 
jestliže byl výrobek poškozen, neodborně 
používán nebo udržován. Pro správné 
používání výrobku musíte přesně dodržovat 
všechny pokyny uvedené v návodu k 
obsluze. Je nutné bezpodmínečně zabránit 
účelům použití a manipulacím, které nejsou 
v návodu k obsluze doporučeny, nebo před 
kterými je varováno. Výrobek je určen 
výhradně jen pro soukromé, a nikoli 
komerční použití. Záruka zaniká při 
neoprávněném a neodborném používání, 
použití síly a u zásahů, které nebyly 
provedeny naší autorizovanou servisní 
pobočkou.
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Zpracování v případě záruky
K zajištění rychlého zpracování vaší 
záležitosti se řiďte prosím následujícími
pokyny:

  �� Pro jakékoli dotazy mějte prosím 
připravenou pokladní stvrzenku a číslo 
položky (např. IAN 123456) jako doklad 
o koupi�
  ��Číslo výrobku je uvedeno na typovém štítku, 
gravuře na výrobku, na titulním listě vašeho 
návodu (dole vlevo) nebo na nálepce na 
zadní nebo spodní straně výrobku.
  �� Pokud by se vyskytly funkční vady nebo jiné 
nedostatky, kontaktujte nejprve telefonicky 
nebo e-mailem níže uvedené servisní 
oddělení.
  �� Výrobek zaznamenaný jako vadný můžete 
pak bez poštovného odeslat na vám 
sdělenou adresu servisu. K výrobku přiložte 
doklad o koupi (pokladní stvrzenku) a 
uveďte, v čem závada spočívá a kdy k ní 
došlo.

 zServis
CZ 

Servis Česko 
Tel� : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend�de

IAN 393925_2107

Pro jakékoli dotazy mějte prosím 
připravenou pokladní stvrzenku a číslo 
položky (např. IAN 123456) jako doklad o 
koupi�

Aktuální návod k obsluze najdete na webu 
www�citygate24�de

LED kempingová lampa

 zÚvod

Blahoželáme vám ku kúpe vášho 
nového výrobku. Rozhodli ste sa 
tým pre vysoko kvalitný produkt� 

Pozorne si prečítajte všetky časti tohto 
návodu na obsluhu� Tento návod je 
neoddeliteľnou súčasťou výrobku a obsahuje 
dôležité pokyny týkajúce sa uvedenia do 
prevádzky a manipulácie. Vždy 
dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny. V 
prípade otázok alebo nejasností týkajúcich 
sa manipulácie s výrobkom kontaktujte 
svojho predajcu alebo príslušné servisné 
centrum� Tento návod starostlivo uschovajte a 
priložte ho k výrobku v príp. postúpenia 
tretej osobe�

 zVyhlásenie o značkách

Prečítajte si návod na obsluhu!

Dátum vydania  
návodu na obsluhu  
(mesiac/rok)
Dátum výroby  
(mesiac/rok)

Jednosmerné napätie 

Nebezpečenstvo ohrozenia
života a úrazu pre batoľatá a
deti!
Dodržiavajte výstražné a
bezpečnostné upozornenia!
Varovanie! Nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom! 

Nebezpečenstvo výbuchu!

Noste ochranné rukavice! 
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Tento symbol znamená, že
produkt pracuje s malým
ochranným napätím (SELV/
PELV) (trieda ochrany III)�
Chránené proti pevným cudzím
predmetom s priemerom
≥ 1,0 mm, chránené proti
striekajúcej vode
Univerzálna sériová zbernica
(USB)

Obal a výrobok zlikvidujte 
ekologicky!
Škody na životnom prostredí v 
dôsledku nesprávnej likvidácie 
batérií/akumulátorov!

MIX
Packaging

Obal zo zmiešaného dreva
certifikovaného FSC

Označením CE výrobca 
potvrdzuje, že tento výrobok 
zodpovedá platným európskym 
smerniciam�

 zPoužívanie na určený účel

Tento výrobok je mobilný svetelný zdroj pre 
exteriér a interiér. Tento výrobok je určený 
len na použitie v domácnostiach a nie je 
vhodný na priemyselné účely. Výrobok nie je 
hračka! 
Iný ako vyššie popísaný spôsob použitia 
a úpravy produktu sú neprípustné a môže 
viesť k vecným škodám alebo dokonca k 
osobným ujmám� Výrobca alebo predajca 
nepreberá žiadne ručenie za škody, ktoré 
vznikli v dôsledku používania v rozpore so 
stanoveným účelom a nesprávneho 
používania.

 zRozsah dodávky

1x LED kempingová lampa
1x mikro USB-kábel
1x návod na obsluhu

 zOpis dielov
1 Držadlo
2 Háčik
3 Indikátor nabíjania
4 Tlačidlo zap./vyp.
5 Mikro USB-kábel
6 Kryt USB
7 Nabíjacia zásuvka pre mikro USB
8 Držadlo kľuky dynama

 zTechnické údaje
Číslo modelu: 1064

Lítium-iónový 
akumulátor:

3,7 V ,  
1500 mAh
(bez možnosti výmeny)

Prevádzkové 
napätie: 5 V , 1 A 

Osvetľovací 
prostriedok: 12 x LEDs, 5,5 W

Trieda ochrany: III
Druh ochrany: IP44

 zBezpečnostné pokyny

Bezpečnostné pokyny 

  VAROVANIE!
NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA 
ŽIVOTA A ÚRAZU PRE 

BATOĽATÁ A DETI! Nikdy nenechávajte deti 
bez dozoru s obalovým materiálom� Existuje 
nebezpečenstvo zadusenia obalovým 
materiálom. Deti často podceňujú 
nebezpečenstvá. Vždy udržujte deti mimo 
dosahu produktu� 

 � Tento produkt môžu používať deti staršie 
ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženými 
fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi 
schopnosťami alebo s nedostatkom 
skúseností a vedomostí, ak sa na ne 
dohliada alebo boli poučené vzhľadom na 
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bezpečné používanie produktu a chápu 
z toho vyplývajúce nebezpečenstvá. Deti 
sa nesmú hrať s produktom. Používateľské 
čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti 
bez dozoru�
 � Výrobok nepoužívajte, ak zistíte akékoľvek 
poškodenia.
 � Výrobca/distribútor tohto výrobku nenesie 
zodpovednosť za zranenia alebo škody 
spôsobené neodbornou montážou/
použitím.
 � Výrobok nikdy neponárajte do vody ani 
iných kvapalín�
 �Uchovávajte výrobok mimo dosahu 
otvoreného ohňa a horúcich povrchov.
 � S produktom zásadne nemanipulujte 
a neupravujte ho�
 �Neotvárajte plášť výrobku. Opravu zverte 
špecialistovi. Obráťte sa na odborné 
pracovisko� V prípade svojpomocných 
opráv, neodborného zapojenia alebo 
nesprávnej obsluhy zaniká nárok na 
záruku�
 � Zdroj svetla tohto výrobku smie vymeniť iba 
výrobca, výrobcom poverený servisný 
technik alebo podobne kvalifikovaná 
osoba�
 � Vyhnite sa priamemu pohľadu do zdroja 
svetla�

 Bezpečnostné pokyny 
pre akumulátory

 �NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA 
ŽIVOTA! Akumulátory uchovávajte mimo 
dosahu detí. V prípade požitia ihneď 
vyhľadajte lekára!
 �UPOZORNENIE! Akumulátor nie je 
možné vymieňať. Keď je výrobok 
opotrebovaný, musí sa celý zlikvidovať.
 � NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU! 

Nenabíjateľné batérie nikdy 
opakovane nenabíjajte� 

Akumulátory neskratujte ani ich neotvárajte� 
Následkom môže byť prehriatie, 
nebezpečenstvo požiaru alebo prasknutie.

 �Akumulátory nikdy nehádžte do ohňa 
alebo vody�
 �Akumulátory nevystavujte mechanickému 
zaťaženiu.
 � Vyberte akumulátory, keď sú prázdne 
alebo keď produkt dlhší čas nepoužívate.
 �Nerovnaké typy akumulátorov alebo rôzne 
nabité akumulátory sa nesmú spolu 
používať.

 zRiziko vytečenia 
akumulátorov

 � Vyvarujte sa extrémnych podmienok 
a teplôt, ktoré môžu pôsobiť na 
akumulátory, napr� na vykurovacie telesá/
priame slnečné žiarenie.
 � Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami 
a sliznicami! Pri kontakte s akumulátorovou 
kyselinou postihnuté miesta vypláchnite 
dostatočným množstvom čistej vody 
a bezodkladne vyhľadajte lekára!
 � NOSTE OCHRANNÉ 

RUKAVICE! Vytečené alebo 
poškodené akumulátory môžu pri 

kontakte s kožou spôsobiť poleptania. Preto 
noste v takomto prípade vhodné ochranné 
rukavice�
 � V prípade vytečenia akumulátorov ich 
okamžite vyberte z výrobku, aby ste 
zabránili škodám.

 zUvedenie do prevádzky

UPOZORNENIE! Vyberte výrobok z obalu 
a odstráňte všetky obalové materiály.

 � Skontrolujte, či je dodávka kompletná.
 � Skontrolujte, či výrobok alebo jednotlivé 
časti nevykazujú známky poškodenia. Ak 
áno, výrobok nepoužívajte. Pri uvedení do 
prevádzky sa obráťte na servisné 
pracovisko uvedené v časti Záruka.
 � Pred prvým použitím výrobku úplne nabite 
akumulátor (pozri časť „Nabíjanie 
akumulátora“)�
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 zObsluha

Výrobok je možné prevádzkovať v rôznych 
režimoch. Je ich možné nastaviť pomocou 
tlačidla zap./vyp. 4  (pozri obr� A)�

  �� Stlačením tlačidla zap./vyp. 4  
nasledujúcim spôsobom môžete prepínať 
medzi jednotlivými režimami:
1 x stlačiť – 100% (doba svietenia: 1,5 h)
2 x stlačiť – 50% (doba svietenia: 3 h)
3 x stlačiť – blikanie
4 x stlačiť – vypnutie

 zZavesenie LED 
kempingovej lampy

  �� Výrobok môžete zavesiť na ľubovoľnom, 
vhodnom mieste pomocou háčika 2 � 
Ak to chcete urobiť, vyklopte držadlo 1  
a háčik, ktorý sa v ňom nachádza 2  
vyklopte smerom nahor (pozri obr� D)�

NEBEZPEČENSTVO 
POŠKODENIA!
Výrobok sa nesmie zavesiť nad 

otvorený oheň alebo zdroje tepla, pretože 
by mohli spôsobiť poškodenie výrobku 
a viesť k zraneniam.

  �� Pomocou držadla 1  (pozri obr� A a D) 
môžete výrobok jednoducho nosiť. 

 zNabitie akumulátora

Nabíjanie LED kempingovej lampy je možné 
dvomi rozličnými spôsobmi.
Indikátor nabíjania 3  (pozri obr� A) 
ukazuje stav nabitia akumulátora: 30% – 
60% – 100%. Prvá kontrolka LED začne 
blikať, keď je stav nabitia akumulátora 
nízky�
UPOZORNENIE! Počas nabíjania sa 
výrobok nedá zapnúť, takže trvalá 
prevádzka tak nie je možná.

Nabíjanie akumulátora pomocou 
mikro USB-kábla

NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU 
ELEKTRICKÝM PRÚDOM! 
Výrobok nabíjajte iba v suchých 

podmienkach v interiéri, pretože pri nabíjaní 
pomocou mikro USB-kábla sa nedá zaručiť 
ochrana pred postriekaním vodou (IP44)�

  ��Otvorte kryt USB 6  zásuvky pre mikro 
USB 7  (pozri obr� B) a pripojte dodaný 
mikro USB-nabíjací kábel 5  cez nabíjaciu 
zásuvku pre mikro USB 7  LED 
kempingovej lampy�
  ��Na nabíjanie zastrčte mikro USB-nabíjací 
kábel 5  do USB-sieťového adaptéra (SELV 
– 5 V, max.1 A, nie je súčasťou dodávky).
  ��USB-sieťový adaptér zastrčte do zásuvky.
  �� Všetky kontrolky LED začnú blikať. 
Akumulátor sa nabíja. Čím viac kontroliek 
LED svieti, tým viac je akumulátor nabitý�
  ��Čas nabíjania predstavuje cca 3 hodiny.
  �� Keď je LED kempingová lampa plne 
nabitá, všetky LED indikátora nabíjania 3  
svietia bez prerušenia.
  ��USB-sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky 
a odpojte USB-nabíjací kábel od výrobku�
  �� Zatvorte kryt USB 6 , aby ste výrobok 
ochránili pred vlhkosťou a zaručili ochranu 
pred postriekaním vodou�

Nabíjanie akumulátora pomocou 
kľuky dynama

Výrobok vypnite (pozri kapitolu „Obsluha“), 
aby ste neovplyvnili proces nabíjania 
zapnutím výrobku�

  �� Vyklopte držadlo kľuky dynama 8 , ktoré 
sa nachádza na spodnej strane LED 
kempingového svietidla (pozri obr. C).
  �� Točte držadlom kľuky dynama 8  v smere 
hodinových ručičiek, čím nabijete 
akumulátor. Čím dlhšie budete točiť, tým 
viac sa akumulátor nabije�
  �� Keď proces nabíjania ukončíte, kľuku 
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hneď sklopte do určeného puzdra v telese. 

 zČistenie a skladovanie

NEBEZPEČENSTVO 
POŠKODENIA!
Neodborné čistenie výrobku môže 

spôsobiť poškodenie.
  ��Na čistenie nepoužívajte žiadne 
chemikálie, povrch by sa mohol poškodiť.
  ��Na čistenie používajte suchú utierku, ktorá 
nezanecháva vlákna. V prípade silného 
znečistenia utierku jemne navlhčite.
  ��Nabíjacia zásuvka pre mikro USB 7  sa 
pri čistení nesmie dostať do kontaktu s 
vlhkosťou, aby sa zabránilo skratu 
a poškodeniu.
  �� Pri nepoužívaní uschovajte výrobok na 
suchom mieste v obale�
  �� Všetky kontrolky LED začnú blikať. 
Akumulátor sa nabíja. Čím viac kontroliek 
LED svieti, tým viac je akumulátor nabitý�
  �� V záujme zachovania nabíjacej kapacity 
sa akumulátor musí cca každé 4 mesiace 
nabíjať cca 2 hodiny.

 zOdstraňovanie chýb

 = Chyba
= Príčina

 = Riešenie

 = Výrobok sa nezapína�
= Výrobok je vypnutý�

 = Na zapnutie výrobku stlačte tlačidlo 
zap�/vyp� 4 �

 = Svetlo mihotá�
 = Akumulátor je takmer vybitý�
 = Nabite akumulátor (pozri kapitolu 

„Nabitie akumulátora“)�

 zLikvidácia

 Pri separácii odpadu zohľadnite 
označenie obalových materiálov. 
Tie sú označené skratkami (a) a 
číslicami (b) s nasledovným 
významom: 
1 – 7: plasty 
20 – 22: papier a lepenka 
80 – 98: kompozitné materiály
 Informácie o možnostiach likvidácie 
nepoužiteľného produktu vám 
poskytne správa vašej obce alebo 
mesta�
 V záujme ochrany životného 
prostredia nevyhadzujte výrobok po 
skončení životnosti do komunálneho 
odpadu, ale odovzdajte ho na 
odbornú likvidáciu. O zberných 
miestach a ich otváracích hodinách 
sa môžete informovať u príslušného 
správneho orgánu�

Poškodené a spotrebované akumulátory sa 
musia recyklovať podľa smernice 2006/66/
ES a jej zmien� Akumulátory a/alebo 
produkt odovzdajte prostredníctvom 
niektorého z dostupných zberných 
zariadení�

Škody na životnom prostredí 
v dôsledku nesprávnej 
likvidácie akumulátora!

Akumulátory je zakázané vyhadzovať do 
komunálneho odpadu. Môžu obsahovať 
jedovaté ťažké kovy*) a podliehajú 
zásadám manipulácie s nebezpečným 
odpadom. Batérie a akumulátory, ktoré nie 
sú pevne zabudované v zariadení, sa musia 
pred likvidáciou odstrániť a samostatne 
zlikvidovať. Batérie a akumulátory 
odovzdávajte iba vo vybitom stave! Pokiaľ 
je to možné, používajte akumulátory 
namiesto jednorazových batérií.  
*) označené pomocou: Cd = kadmium,  
Hg = ortuť, Pb = olovo
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 zZáruka

Vážená zákazníčka,
vážený zákazník, na tento prístroj získavate 
záruku 3 roky od dátumu kúpy. V prípade 
nedostatkov tohto produktu prináležia vám 
voči predajcovi produktu zákonné práva. 
Tieto zákonné práva nebudú obmedzené 
našou zárukou, opísanou v nasledujúcej 
časti.

Záručné podmienky
Záručná doba začína s dátumom kúpy. 
Originálny pokladničný doklad si, prosím, 
dobre uschovajte� Tento doklad bude 
potrebný ako dôkaz o kúpe. Ak v rámci 
troch rokov od dátumu kúpy tohto produktu 
sa vyskytne chyba materiálu alebo výrobná 
chyba, produkt pre vás – podľa našej voľby 
– opravíme, vymeníme alebo uhradíme 
kúpnu cenu. Toto poskytnutie záruky 
predpokladá, že sa v rámci lehoty troch 
rokov predloží chybný prístroj a doklad o 
kúpe (pokladničný doklad) a písomne sa 
krátko opíše, v čom existuje nedostatok a 
kedy sa vyskytol. Ak je chyba pokrytá našou 
zárukou, dostanete späť opravený alebo 
nový výrobok� S opravou alebo výmenou 
produktu nezačne žiadna nová záručná 
doba�

Záručná lehota a zákonné nároky z 
chýb
Záručná lehota sa poskytnutím záruky 
nepredlžuje. To platí aj pre vymenené a 
opravené diely. Škody a nedostatky 
existujúce prípadne už pri kúpe sa musia 
ohlásiť ihneď po vybalení. Po uplynutí 
záručnej lehoty sú prípadné opravy za 
peniaze�

Rozsah záruky
Prístroj bol starostlivo vyrobený podľa 
prísnych kvalitatívnych smerníc a pred 
dodávkou bol svedomito odskúšaný. 
Poskytnutie záruky platí pre chyby materiálu 

a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje 
na diely produktu, ktoré sú vystavené 
normálnemu opotrebeniu a preto sa na ne 
môže prihliadať ako na rýchlo opotrebiteľné 
diely alebo na poškodenia na rozbitných 
dieloch, napr. spínače, akumulátory alebo 
diely vyrobené zo skla. Táto záruka 
prepadá, keď je produkt poškodený, 
používa sa neodborne alebo sa na ňom 
vykoná neodborná údržba. Pre odborné 
používanie produktu sa musia presne 
dodržiavať všetky pokyny uvedené v návode 
na obsluhu. Je nutné bezpodmienečne 
zabrániť účelom použitia a manipuláciám, 
od ktorých sa v návode na obsluhu odrádza 
alebo pred ktorými sa varuje� Produkt je 
určený výlučne na súkromné a nie na 
komerčné použitie. Pri neoprávnenom a 
neodbornom používaní, použití násilia a pri 
zásahoch, ktoré neboli uskutočnené našou 
autorizovanou servisnou pobočkou, zaniká 
záruka�

Vybavenie v záručnom prípade
Aby bolo možné zaručiť spracovanie vašej 
žiadosti, zohľadnite, prosím tieto
upozornenia:

  �� Pre všetky otázky si, prosím pripravte 
pokladničný doklad a číslo výrobku (napr. 
IAN 123456) ako dôkaz o kúpe.
  ��Číslo výrobku nájdete na typovom štítku 
produktu, gravúre na produkte, titulnom 
liste vášho návodu (dole vľavo) alebo na 
nálepke na zadnej a spodnej strane 
produktu�
  ��Ak by sa mali vyskytnúť funkčné chyby 
alebo iné nedostatky, kontaktujte najprv 
telefonicky alebo e-mailom servisné 
oddelenie uvedené v nasledujúcej časti.
  �� Produkt zaznamenaný ako chybný môžete 
potom zaslať s oslobodením od poštovného 
na vám oznámenú servisnú adresu za 
pripojenia dokladu o kúpe (pokladničného 
dokladu) a informácie, v čom existuje 
nedostatok a kedy sa vyskytol�
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 zServis
SK 

Servis Slovensko 
Tel� : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend�de

IAN 393925_2107

Pre všetky otázky si, prosím pripravte 
pokladničný doklad a číslo výrobku (napr. 
IAN 123456) ako dôkaz o kúpe.

Aktuálnu verziu návodu na obsluhu nájdete 
na: www�citygate24�de

LED-Campinglampe

 zEinleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf 
Ihres neuen Produkts� Sie haben 
sich damit für ein hochwertiges 

Produkt entschieden� Bitte lesen Sie diese 
Bedienungsanleitung vollständig und 
sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu 
diesem Produkt und enthält wichtige 
Hinweise zur Inbetriebnahme und 
Handhabung� Beachten Sie immer alle 
Sicherheitshinweise� Sollten Sie Fragen 
haben oder unsicher in Bezug auf die 
Handhabung des Produkts sein, setzen Sie 
sich bitte mit Ihrem Händler oder der 
Servicestelle in Verbindung� Bewahren Sie 
diese Anleitung bitte sorgfältig auf und 
geben Sie sie ggf� an Dritte weiter� 

 zZeichenerklärung

Bedienungsanleitung lesen!

Ausgabedatum der 
Bedienungsanleitung  
(Monat/Jahr)
Herstellungsdatum  
(Monat/Jahr)
Gleichspannung 
Lebens- und Unfallgefahr für 
Kleinkinder und Kinder!
Warn- und Sicherheitshinweise 
beachten!

Explosionsgefahr!

Warnung! Stromschlaggefahr! 

Schutzhandschuhe tragen! 

Geschützt gegen feste 
Fremdkörper mit Durchmesser 
≥ 1,0 mm, 
spritzwassergeschützt
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Dieses Symbol bedeutet,  
dass das Produkt mit 
Schutzkleinspannung (SELV / 
PELV) arbeitet (Schutzklasse III)�

Universal Serial Bus (USB)

Entsorgen Sie Verpackung und 
Produkt umweltgerecht!
Umweltschäden durch falsche 
Entsorgung der Batterien /
Akkus!

MIX
Packaging

Verpackung aus FSC- 
zertifiziertem Mix-Holz

Mit der CE-Kennzeichnung 
bestätigt der Hersteller, dass 
dieses Produkt den geltenden 
europäischen Richtlinien 
entspricht�

 zBestimmungsgemäße 
Verwendung

Dieses Produkt ist als mobile Lichtquelle für 
den Außen- und Innenbereich vorgesehen� 
Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in 
privaten Haushalten vorgesehen und für 
gewerbliche Zwecke nicht geeignet� Das 
Produkt ist kein Kinderspielzeug! 
Eine andere Verwendung als zuvor 
beschrieben oder eine Veränderung des 
Produkts ist nicht zulässig und kann zu 
Sachschäden oder sogar zu 
Personenschäden führen. Der Hersteller oder 
Händler übernimmt keine Haftung für 
Schäden, die durch nicht 
bestimmungsgemäßen oder falschen 
Gebrauch entstanden sind�

 zLieferumfang

1 x LED-Campinglampe
1 x Mikro-USB-Kabel
1 x Bedienungsanleitung

 zTeilebeschreibung
1 Tragegriff
2 Haken
3 Lade-Indikationsanzeige
4 Ein-/Aus-Knopf
5 Mikro-USB-Ladekabel
6 USB-Abdeckung
7 Mikro-USB-Ladebuchse
8 Dynamo-Kurbelgriff

 zTechnische Daten

Modellnummer: 1064

Li-Ion-Akku:
3,7 V ,  
1500 mAh
(nicht austauschbar)

Betriebsspannung: 5 V , 1 A 

Leuchtmittel: 12 x LEDs, 5,5 W

Schutzklasse: III

Schutzart: IP44

 zSicherheitshinweise

 Sicherheitshinweise 

  WARNUNG!
LEBENS- UND UNFALLGEFAHR 
FÜR KLEINKINDER UND 

KINDER! Lassen Sie Kinder niemals 
unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial� 
Es besteht Erstickungsgefahr durch 
Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen 
häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets 
vom Produkt fern� 

 �Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 
Jahren und darüber sowie von Personen mit 
verringerten physischen, sensorischen oder 
mentalen Fähigkeiten oder Mangel an 



25DE/AT/CH

Erfahrung und Wissen benutzt werden, 
wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des 
sicheren Gebrauchs des Produkts 
unterwiesen wurden und die daraus 
resultierenden Gefahren verstehen� Kinder 
dürfen nicht mit dem Produkt spielen� 
Reinigung und Benutzerwartung dürfen 
nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung 
durchgeführt werden�
 � Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie 
irgendwelche Beschädigungen feststellen.
 �Der Hersteller/Vertreiber dieses Produkts 
übernimmt keine Verantwortung für 
Verletzungen oder Schäden, die als Folge 
unsachgemäßer Montage/unsachgemäßen 
Gebrauchs entstehen�
 � Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser 
oder andere Flüssigkeiten�
 �Halten Sie das Produkt von offenem Feuer 
und heißen Flächen fern.
 �Manipulieren oder verändern Sie niemals 
das Produkt�
 �Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern 
überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. 
Wenden Sie sich dazu an eine 
Fachwerkstatt. Bei eigenständig 
durchgeführten Reparaturen, 
unsachgemäßem Anschluss oder falscher 
Bedienung sind Haftungs- und 
Garantieansprüche ausgeschlossen�
 �Die Lichtquelle dieses Produktes darf nur 
vom Hersteller oder einem von ihm 
beauftragten Servicetechniker oder einer 
vergleichbar qualifizierten Person ersetzt 
werden�
 �Nicht direkt in die Lichtquelle 
hineinschauen�

 Sicherheitshinweise für 
Akkus

 � LEBENSGEFAHR! Bewahren Sie Akkus 
außerhalb der Reichweite von Kindern auf� 
Suchen Sie im Falle eines Verschluckens 
sofort einen Arzt auf!

 �HINWEIS! Der Akku ist nicht austauschbar� 
Wenn er verbraucht ist, muss das gesamte 
Produkt entsorgt werden�
 � EXPLOSIONSGEFAHR! Laden 

Sie nicht aufladbare Batterien 
niemals wieder auf� Schließen Sie 

Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese 
nicht� Überhitzung, Brandgefahr oder 
Platzen können die Folge sein.
 �Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer oder 
Wasser�
 � Setzen Sie Akkus keiner mechanischen 
Belastung aus�
 � Entnehmen Sie die Akkus, sobald sie leer 
sind oder wenn Sie das Produkt für längere 
Zeit nicht benutzen�
 �Ungleiche Akkutypen oder unterschiedlich 
geladene Akkus dürfen nicht zusammen 
verwendet werden�
 � Laden Sie den Akku bei normaler 
Raumtemperatur (ca� 20°C) auf�

 zRisiko des Auslaufens von 
Akkus

 � Vermeiden Sie extreme Bedingungen und 
Temperaturen, die auf Akkus einwirken 
können, z. B. auf Heizkörpern /  
direkte Sonneneinstrahlung�
 � Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, 
Augen und Schleimhäuten! Spülen Sie bei 
Kontakt mit Akkusäure die betroffenen 
Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser 
und suchen Sie umgehend einen Arzt auf!
 � SCHUTZHANDSCHUHE 

TRAGEN! Ausgelaufene oder 
beschädigte Akkus können bei 

Berührung mit der Haut Verätzungen 
verursachen� Tragen Sie deshalb in diesem 
Fall geeignete Schutzhandschuhe�
 � Im Falle eines Auslaufens der Akkus 
entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, 
um Beschädigungen zu vermeiden.
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 z Inbetriebnahme

HINWEIS! Nehmen Sie das Produkt aus der 
Verpackung und entfernen Sie sämtliche 
Verpackungsmaterialien�

 � Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
 � Prüfen Sie, ob das Produkt oder die 
Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der 
Fall, benutzen Sie das Produkt nicht� 
Wenden Sie sich über die im Garantieteil 
angegebene Serviceadresse an den 
Inverkehrbringer�
 � Bevor Sie das Produkt das erste Mal 
verwenden, laden Sie bitte den Akku 
vollständig auf (siehe „Akku aufladen“).

 zBedienung

Das Produkt kann in verschiedenen Modi 
betrieben werden. Diese können mit dem 
Ein-/Aus-Knopf 4  (siehe Abb� A) eingestellt 
werden�

  ��Drücken Sie den Ein-/Aus-Knopf 4  wie 
folgt, um zwischen den Modi zu wechseln:
1 x Drücken - 100 % (Leuchtdauer: 1,5 h)
2 x Drücken - 50% (Leuchtdauer: 3 h)
3 x Drücken - Blinklicht
4 x Drücken - Aus

 zLED-Campinglampe 
aufhängen

  �� Sie können das Produkt mittels des Haken 
2  an einem beliebigen, dafür geeigneten 

Platz aufhängen. Klappen Sie dafür den 
Tragegriff 1  aus und klappen den darin 
befindlichen Haken 2  nach oben (siehe 
Abb� D)�

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!
Hängen Sie das Produkt nicht über 
offenem Feuer oder Hitzequellen auf, 

da dieses zur Beschädigung des Produktes 
und zu Verletzungen führen kann�

  ��Mit dem Tragegriff 1  (siehe Abb� A und 
D) können Sie das Produkt leicht tragen. 

 zAkku auf laden

Sie haben die Möglichkeit, die LED-
Campinglampe über zwei verschiedene 
Arten aufzuladen�
Die Lade-Indikationsanzeige 3  (siehe Abb� 
A) zeigt Ihnen den Ladezustand des Akkus 
an: 30% - 60% - 100%. Die erste LED fängt 
an zu blinken, sobald der Akkustand niedrig 
ist�
HINWEIS! Während des Ladevorgangs lässt 
sich das Produkt nicht einschalten, somit ist 
ein Dauerbetrieb nicht möglich.

Akku über Mikro-USB-Ladekabel 
aufladen

STROMSCHLAGGEFAHR!  
Laden Sie das Produkt nur in 
trockenen Innenräumen auf, da 

beim Laden per Mikro-USB-Ladekabel der 
Spritzwasserschutz (IP44) nicht mehr 
gewährleistet werden kann.

  ��Öffnen Sie die USB-Abdeckung 6  der 
Mikro-USB-Buchse 7  (siehe Abb� B) und 
verbinden Sie das mitgelieferte Mikro-USB-
Ladekabel 5  mit der Mikro-USB-
Ladebuchse 7  der LED-Campinglampe�
  �� Zum Aufladen das Mikro-USB-Ladekabel 

5  mit einem USB-Netzadapter (SELV - 5 V, 
max�1 A, nicht im Lieferumfang enthalten) 
verbinden�
  �� Stecken Sie den USB-Netzadapter in die 
Steckdose�
  ��Alle LEDs fangen an zu blinken� Der Akku 
wird aufgeladen� Je mehr LEDs permanent 
leuchten, desto voller ist der Akku geladen�
  ��Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden.
  �� Sobald die LED-Campinglampe vollständig 
geladen ist, leuchten die LEDs der Lade-
Indikationsanzeige 3  durchgehend�
  �� Ziehen Sie den USB-Netzadapter aus der 
Steckdose und trennen Sie das USB-
Ladekabel vom Produkt�
  �� Schließen Sie die USB-Abdeckung 6 , um 
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das Produkt vor Feuchtigkeit zu schützen 
und den Spritwasserschutz zu 
gewährleisten.

Akku aufladen über Dynamo-Kurbel

Schalten Sie das Produkt aus (siehe Kapitel 
„Bedienung“), um den Ladevorgang durch 
das Einschalten des Produkts nicht zu 
beeinträchtigen.

  �� Klappen Sie den Dynamo-Kurbelgriff 8 , 
welcher sich an der Unterseite der LED-
Campinglampe befindet, heraus (siehe 
Abb� C)�
  ��Drehen Sie den Dynamo-Kurbelgriff 8  im 
Uhrzeigersinn, um den Akku aufzuladen� Je 
länger Sie drehen, desto mehr wird der 
Akku geladen�
  ��Alle LEDs fangen an zu blinken� Der Akku 
wird aufgeladen� Je mehr LEDs permanent 
leuchten, desto voller ist der Akku geladen�
  �� Klappen Sie die Kurbel wieder in die dafür 
vorgesehene Einbuchtung im Gehäuse, 
sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist� 

 zReinigung und Lagerung

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!
Unsachgemäßes Reinigen des 
Produktes kann zu Beschädigungen 

führen�
  �� Verwenden Sie zur Reinigung keine 
Chemikalien, die Oberfläche könnte 
beschädigt werden.
  �� Verwenden Sie zur Reinigung nur ein 
trockenes, fusselfreies Tuch. Bei stärkeren 
Verschmutzungen feuchten Sie das Tuch 
leicht an�
  ��Die Mikro-USB-Ladebuchse 7  darf beim 
Reinigen nicht mit Feuchtigkeit in Berührung 
kommen, um einen Kurzschluss und 
Beschädigungen zu vermeiden.
  �� Bewahren Sie das Produkt bei 
Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in 
der Verpackung auf�
  �� Zur Erhaltung der Ladekapazität muss der 

Akku ca� alle 4 Monate für ca� 2 Stunden 
aufgeladen werden�

 zFehlerbehebung

 = Fehler
= Ursache

 = Lösung

 = Das Produkt schaltet nicht ein�
= Das Produkt ist ausgeschaltet�

 = Drücken Sie den Ein-/Aus-Knopf 4 ,  
um das Produkt einzuschalten�

 = Das Licht flackert.
 = Der Akku ist fast entladen�
 = Laden Sie den Akku auf (siehe 

Kapitel „Akku aufladen“).

 zEntsorgung

 Beachten Sie die Kennzeichnung 
der Verpackungsmaterialien bei der 
Abfalltrennung, diese sind 
gekennzeichnet mit Abkürzungen 
(a) und Nummern (b) mit folgender 
Bedeutung: 
1– 7: Kunststoffe 
20 – 22: Papier und Pappe 
80 – 98: Verbundstoffe
 Möglichkeiten zur Entsorgung des 
ausgedienten Produkts erfahren Sie 
bei Ihrer Gemeinde- oder 
Stadtverwaltung�
 Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es 
ausgedient hat, im Interesse des 
Umweltschutzes nicht in den 
Hausmüll, sondern führen Sie es 
einer fachgerechten Entsorgung zu� 
Über Sammelstellen und deren 
Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer 
zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Akkus müssen 
gemäß Richtlinie 2006 / 66 / EG und deren 
Änderungen recycelt werden� Geben Sie 
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Akkus und / oder das Produkt über die 
angebotenen Sammeleinrichtungen zurück�

Umweltschäden durch falsche 
Entsorgung der Akkus!
Akkus dürfen nicht über den 

Hausmüll entsorgt werden. Sie können 
giftige Schwermetalle enthalten und 
unterliegen der Sondermüllbehandlung� 
Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät 
verbaut sind, müssen vor der Entsorgung 
entfernt und separat entsorgt werden� 
Batterien und Akkus bitte nur in entladenem 
Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn 
möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien. 
*) gekennzeichnet mit: Cd = Kadmium,  
Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Zur Demontage der Akkus sowie LEDs 
finden Sie eine Anleitung auf unserer 
Homepage: www.citygate24.de

 zGarantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre 
Garantie ab Kaufdatum� Im Falle von 
Produktmängeln stehen Ihnen gegenüber 
dem Verkäufer des Produkts gesetzliche 
Rechte zu� Diese gesetzlichen Rechte werden 
durch unsere im Folgenden dargestellten 
Garantiebedingungen nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen
Die Garantiefrist beginnt mit dem 
Kaufdatum� Bitte bewahren Sie den Original 
Kassenbon gut auf� Dieser wird als 
Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt 
innerhalb von drei Jahren ab dem 
Kaufdatum dieses Produkts ein Material- 
oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt 
von uns – nach unserer Wahl – für Sie 
kostenlos repariert, ersetzt, oder der 
Kaufpreis erstattet� Diese Garantieleistung 
setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-
Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg 

(Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz 
beschrieben wird, worin der Mangel besteht 
und wann er aufgetreten ist� Wenn der 
Defekt durch unsere Garantie gedeckt wird, 
erhalten Sie das reparierte oder ein neues 
Produkt zurück� Mit Reparatur oder 
Austausch des Produkts beginnt kein neuer 
Garantiezeitraum�

Garantiezeit und gesetzliche 
Mängelansprüche
Die Garantiezeit wird durch die 
Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt 
auch für ersetzte und reparierte Teile� 
Eventuell schon beim Kauf vorhandene 
Schäden und Mängel müssen sofort nach 
dem Auspacken gemeldet werden� Nach 
Ablauf der Garantiezeit anfallende 
Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang
Das Gerät wurde nach strengen 
Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und 
vor Anlieferung gewissenhaft geprüft� Die 
Garantieleistung gilt für Material- oder 
Fabrikationsfehler� Diese Garantie erstreckt 
sich nicht auf Produktteile, die normaler 
Abnutzung ausgesetzt sind und daher als 
Verschleißteile angesehen werden können 
oder auf Beschädigungen an zerbrechlichen 
Teilen, z� B� Schalter, Akkus oder aus Glas 
gefertigte Teile. Diese Garantie verfällt, wenn 
das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß 
benutzt oder gewartet wurde� Für eine 
sachgemäße Benutzung des Produkts sind 
alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten 
Anweisungen genau einzuhalten� 
Verwendungszwecke und Handlungen, von 
denen in der Bedienungsanleitung 
abgeraten oder vor denen gewarnt wird, 
sind unbedingt zu vermeiden� Das Produkt 
ist lediglich für den privaten und nicht für 
den gewerblichen Gebrauch bestimmt� Bei 
missbräuchlicher und unsachgemäßer 
Behandlung, Gewaltanwendung und bei 
Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten 
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Service-Niederlassung vorgenommen 
wurden, erlischt die Garantie�
 
Abwicklung im Garantiefall
Um eine schnelle Bearbeitung Ihres 
Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte 
den folgenden Hinweisen:

  �� Bitte halten Sie für alle Anfragen den 
Kassenbon und die Artikelnummer (z� B� 
IAN 123456) als Nachweis für den Kauf 
bereit�
  ��Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem 
Typenschild am Produkt, einer Gravur am 
Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung 
(unten links) oder dem Aufkleber auf der 
Rück- oder Unterseite des Produktes�
  �� Sollten Funktionsfehler oder sonstige 
Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst 
die nachfolgend benannte Service-
Abteilung telefonisch oder per E-Mail�
  �� Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie 
dann unter Beifügung des Kaufbelegs 
(Kassenbon) und der Angabe, worin der 
Mangel besteht und wann er aufgetreten 
ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte 
Service-Anschrift übersenden�

 zService
DE

Service Deutschland
Tel�: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend�de

AT

Service Österreich
Tel�: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend�de

CH

Service Schweiz
Tel�: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend�de

IAN 393925_2107

Bitte halten Sie für alle Anfragen den  
Kassenbon und die Artikelnummer  
(z� B� IAN 123456) als Nachweis für  
den Kauf bereit�

Eine aktuelle Version der 
Bedienungsanleitung finden Sie unter:
www�citygate24�de
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