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1 Symboly

2 Používanie na určený účel
Pracovné svietidlo je na základe svojho určenia
vhodné na osvetlenie suchých priestorov
v interiéroch.

Pri používaní, ktoré nie je v súlade
s určením, preberá záruku používateľ.

3 Technické údaje

4 Prvky zariadenia

5 Bezpečnostné pokyny
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné

upozornenia a pokyny. Chyby pri dodržiavaní na-
sledujúcich varovných upozornení a pokynov môžu
zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo
ťažké poranenia. 
Všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny
a návody si odložte, aby ste ich mohli v budúcnosti
použiť.
– S pracovným svietidlom zaobchádzajte opatrne.

Pracovné svietidlo môže vytvárať teplo, ktoré ve-
die k zvýšenému nebezpečenstvu požiaru
a explózie.

– S pracovným svietidlom nepracujte v prostredí
s rizikom výbuchu.

– Pracovné svietidlo nezakrývajte počas prevádz-
ky. Pracovné svietidlo sa počas prevádzky zahrie-
va a môže zapríčiniť zhorenie alebo popálenie,
pokiaľ sa toto teplo hromadí.

–Výstraha pred škodlivým svetelným žia-
rením. Nepozerajte sa dlhší čas do sve-
telného lúča. Svetelný lúč nesmerujte na

iné osoby alebo zvieratá. Optické žiarenie môže
poškodzovať oči.

– Pracovné svietidlo nepoužívajte v cestnej pre-
mávke. Pracovné svietidlo nie je schválené na
osvetľovanie v cestnej premávke.

– S pracovným svietidlom používajte len akumu-
látory Festool, ktoré sú na tento účel určené.
Použitie iných akumulátorov môže viesť
k poraneniam a nebezpečenstvu požiaru.

– Náradie nechajte opraviť vždy iba kvalifikova-
ným odborníkom a len s použitím originálnych
náhradných dielov. Tým sa zabezpečí to, aby zo-
stala zachovaná bezpečnosť prístroja.

– Na opravu a pri údržbe používajte vždy len ori-
ginálne diely značky Festool. Použitie nespráv-
neho príslušenstva alebo náhradných dielcov
môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo
k poraneniam.

– Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov
a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami alebo
s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami
len vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli pouče-
né o bezpečnom používaní prístroja a o rizikách,
ktoré z jeho používania vyplývajú. Deti sa nesmú
hrať s prístrojom. Čistenie a používateľskú
údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Varovanie pred všeobecným nebezpečen-
stvom

Varovanie pred zásahom elektrickým prú-
dom

Prečítajte si návod/upozornenia a pokyny!

Výstraha pred škodlivým svetelným žiare-
ním. 

Nepozerajte sa do svetelného lúča!

Nepatrí do komunálneho odpadu.

Pracovné svietidlo SYSLITE UNI

Menovité napätie s akumulátorom 
Festool (BPS/BPC)

 10,8 -
18V =

Osvetľovacie pro-
striedky

3x 3W Mini Power LED

Čas svietenia Akumulátor 12 V cca 7,5 h

Akumulátor 15 V cca 8,5 h

Akumulátor 18 V cca 9,5 h

Intenzita svietenia 
(meraná vo vzdiale-
nosti 100 mm)

pri 100 % 20 000 Lux

pri 50 % 10 000 Lux

Dosah otáčavosti -45° / +90°

Hmotnosť (bez akumulátora) 0,34 kg

[1-1] Tlačidlo na uvoľnenie akumulátorovej
súpravy

[1-2] Vypínač s 3 stupňami - 2 stupne svietenia

[1-3] Indikátor kapacity

[1-4] Hák na zavesenie na lešenie

[1-5] Príchytka na opasok

>0.25s
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– Akumulátor chráňte pred teplom, napr. aj pred

trvalým slnečným žiarením a ohňom. Hrozí ne-
bezpečenstvo výbuchu.

– Horiaci lítium-iónový akumulátor nikdy ne-
hádžte do vody, použite piesok alebo hasiacu
prikrývku.

6 Uvedenie do prevádzky
6.1 Výmena akumulátora [2]
Pracovné svietidlo sa dá prevádzkovať
s akýmkoľvek akumulátorom Festool konštrukčné-
ho radu BPC a BPS. 

6.2 Zapínanie/vypínanie [1-2]
Vypínač [1-2] má tri stupne:
– Stlačenie 1x -> zapnutie prevádzky LED-diód

s maximálnou intenzitou svietenia (stupeň 1: 100
%)

– Stlačenie 2x -> zníženie intenzity svietenia (stu-
peň 2: 50 %)

– Stlačenie 3x -> vypnutie

6.3 Stav nabitia akumulátora
Indikácia kapacity [1-3] automaticky zobrazuje pri
stlačení vypínača [1-2] stav nabitia akumulátora: 

6.4 Možnosti upevnenia

Hák na zavesenie na lešenie [1-4]
Hák na zavesenie na lešenie [1-4] (montáž pozri ob-
rázok [3]) slúži na zavesenie prístroja. Stlačením sa
hák na zavesenie na lešenie dá zakvačiť do krytu
a vybrať.

Príchytka na opasok [1-5]
Príchytka na opasok (vpravo/vľavo) umožňuje krát-
kodobé upevnenie náradia na pracovné oblečenie. 

7 Údržba a ošetrovanie
Zákaznícky servis a opravy sú vykoná-
vané len výrobcom alebo servisnými
dielňami: adresy najbližších servisov
nájdete na stránke:
www.festool.com/Service

Používajte iba originálne náhradné
diely Festool! Obj. č. nájdete na strán-
ke:
www.festool.com/Service

– Plastové sklíčko pracovného svietidla čistite len
pomocou suchej, mäkkej utierky, aby sa zabráni-
lo jeho poškodeniam. Nepoužívajte žiadne roz-
púšťadlá.

– Pripájacie kontakty na pracovnom svietidle a na
akumulátore udržiavajte v čistote.

8 Životné prostredie
Náradie nevyhadzujte do domáceho
odpadu! Náradie, príslušenstvo
a obaly odovzdajte na recykláciu
v súlade s ochranou životného pros-
tredia. Dodržiavajte platné národné

predpisy.
Len EU: Podľa Európskej smernice 2002/96/ES sa
musia použité elektrické prístroje separovať
a odovzdávať na recykláciu v súlade s predpismi na
ochranu životného prostredia. 
Informácie o nariadení REACh: 
www.festool.com/reach

9 ES-Vyhlásenie o zhode

Zodpovedne vyhlasujeme, že tento produkt súhlasí
so všetkými relevantnými požiadavkami nasledujú-
cich smerníc, noriem alebo normatívnych doku-
mentov:
2004/108/ES, 2011/65/EÚ, EN 55014-1, EN 55014-2
Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

Dr. Martin Zimmer
Vedúci výskumu, vývoja a technickej dokumentácie
2013-05-15

Zelená LED-dióda – trvalé svietenie: stav 
nabitia > 60 %

Zelená LED-dióda – pomalé blikanie: stav 
nabitia 30 % – 60 %

Zelená LED dióda – rýchle blikanie: stav 
nabitia 5 % – 30 %

Žltá LED dióda – neprerušované svetlo: 
akumulátor je vybitý! Nabite akumulátor!

Červená LED-dióda – neprerušované 
svetlo: teplota akumulátora je mimo prí-
pustných hraničných hodnôt.

Červená LED-dióda – blikanie: všeobecná 
indikácia chyby, napríklad neúplný kontakt, 
skrat, poškodený akumulátor a pod.
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