
            STROPNÍ SVĚTLO 
                 Návod k použití 
 
    VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, 
Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Abyste předešli poškození 
v důsledku nesprávného použití, přečtěte si pečlivě tento návod k 
použití před sestavěním nebo použitím produktu. Vždy dodržujte 
bezpečnostní pokyny. V případě, že je výrobek předán třetím 
osobám, měli by také obdržet tento návod k použití.Před 
sestavením produktu se ujistěte, že všechny součásti jsou 
nepoškozené. Nikdy nesestavujte produkt, pokud je nějaký díl 
vadný, naopak okamžitě kontaktujte prodejce. V případě sestavení 
produktu z vadného dílu nejde na další poškození uplatnit 
reklamace. 
 

 
 
 
 

 
 



 
                  BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 
 
MONTÁŽ: 
• Lampu by měl instalovat pouze kvalifikovaný elektrikář. 
• Lampa musí být používána v souladu se specifikací na typovém 
štítku. (max. 60W 2xE27, 220V-240V ~ 50HZ). 
• Před instalací lampy odpojte elektrické napájení vypnutím 
pojistek. 
• Před připojením lampy k napájení se ujistěte, že je nainstalováno 
uzemnění AC. 
• Během instalace noste rukavice, abyste chránili povrch lampy a 
žárovek. 
 
OBECNÉ INFORMACE: 
• Abyste minimalizovali riziko úrazu elektrickým proudem, 
nepřibližujte elektrické části lampy k žádné kapalině. 
NEINSTALUJTE tuto lampu ve sprše. Ujistěte se, že 
lampu nelze potřísnit vodou. 
 
ÚDRŽBA: 
• Každoročně kontrolujte poškození nebo poničení lampy. 
• Pokud nastane problém, kontaktujte prodejce. 
• Před čištěním jednotky vypněte napájení. Očistěte měkkým 
hadříkem, nepoužívejte abrazivní nebo korozivní čisticí prostředky. 
Všechny elektronické součástky musí být mimo jakoukoliv kapalinu. 
 
TECHNICKÁ DATA: 
Napájecí napětí 220-240 V ~ 50 Hz 
Objímka 2xE27 / max. 60 W. 
Třída energetické účinnosti od A ++ do E 
 
 



 
INSTALACE:  
 
 
Následujte kroky od 1 do 5 
 

 

 
 
 



 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Výrobek, jeho příslušenství a obal zlikvidujte s 
respektem 
k životnímu prostředí a nevyhazujte jej do domácího 
odpadu. V EU 
tento symbol označuje, že produkt nesmí být 
likvidován společně s domácím odpadem. Tento 
výrobek obsahuje recyklovatelné materiály a musí být 
začleněn k recyklačnímu systému na ochranu 
životního prostředí a veřejného zdraví,které by mohly 
být poškozeny nekontrolovanou likvidací odpadu. 

Zlikvidujte produkt s využitím příslušných systémů sběru nebo jeho 
odeslání na místo, kde jste ho zakoupili. Tam bude produkt předán k 
recyklaci. Alternativa k vrácení produktu: majitel elektrického spotřebiče 
by měl přispět k jeho správné recyklaci, pokud jej chcete zlikvidovat. A to 
doručením do sběrného dvora v souladu se zákony o zacházení s 
odpadem a recyklací. Informace o veřejných sběrných dvorech získáte 
na příslušném místním úřadě. 
 S odkazem na naše registrační číslo WEEE: Jsme zaregistrováni v 
německém registru Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR), 
Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, jako výrobce a distributor elektrických 
a / nebo elektronických zařízení s registračním číslem (WEEE reg. č. 
DE): Z 23337695. 
 
 
 
 
 
  


