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NÁVOD K POUŽITÍ 
 

Závěsné světlo v retro stylu, černá 

 

 
 

 

Vážený zákazníku, 

 

děkujeme, že jste se rozhodl pro zakoupení naše produktu. 

Prosím věnujte pozornost tomuto návodu k použití a pozorně si jej prostudujte předtím, než 

začnete se samotnou montáží nebo použitím zakoupeného výrobku. Zabráníte tím 

případnému poškození výrobku nebo Vašemu poranění při neodborné manipulaci s 

výrobkem.  

V případě, že výrobek se rozhodnete předat jinému uživateli, musí být tento návod předán 

společně s výrobkem. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 

Montáž 

• Osvětlení smí instalovat pouze kvalifikovaný elektrikář. 

• Lampu lze používat pouze za podmínek uvedených na typovém štítku (7x Max. 50W 

GU10, AC 220V-240V ~ 50HZ). 

• Před montáží lampy odpojte napájecí kabel od pojistky ze sítě. 

• Nejprve připojte uzemňovací vodič před připojením lampy ke střídavému napájení. 

• Při manipulaci s lampou či žárovkou použijte ochranné rukavice. 

 

Všeobecné: 

Vyvarujte se úrazu elektrickým proudem: zabraňte, aby se lampa nebo její části dostaly do 

kontaktu s jakoukoliv tekutinou. Za žádných okolností byste neměli namontovat lampu nad 

sprchou. 



ÚDRŽBA A PÉČE 

 

• Jednou ročně zkontrolujte lampu, zda není poškozena. 

• Pokud si všimnete něčeho neobvyklého, kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt 

zakoupili. 

• Před čištěním lampy vypněte proud. Použijte měkký hadřík a nepoužívejte žádné 

agresivní nebo abrazivní čistící prostředky. 

• Chraňte všechny části svítidla před tekutinami. 

• Chcete-li vyměnit žárovky, musíte nejprve vypnout napájení a počkat až lampa 

(zejména žárovka) vychladne. Žárovek se dotýkejte pouze v rukavicích. 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

• Napětí: 220-240 V ~, 50 Hz 

• Výkon: 4 x max.40 W, E27 

• Stupeň krytí: IP 20 

• Třída ochrany: I. 

• Třída energetické účinnosti: A ++ až E 

 

 

SEZNAM DÍLŮ 

 

 
  



MONTÁŽ 

 

 

 
 

ÚDAJE K DODÁNÍ: Zboží je dodáváno v 1 balení. 

 

  



Informace k elektrospotřebičům a elektronickým spotřebičům 

 

Následující informace jsou zaměřeny na soukromé domácnosti, které mají 

elektrické a / nebo používají elektronická zařízení. Vezměte prosím na vědomí 

tyto důležité informace v zájmu ekologické likvidace starých zařízení a Vaše 

vlastní bezpečnosti. 

 

 

 

1. Informace o likvidaci elektrických a elektronických zařízení a význam tohoto symbolu 

podle dodatku 3 k ElektroG: 

 

Majitelé starých zařízení je likvidují odděleně od netříděného komunálního odpadu. 

Elektrická a elektronická zařízení proto nesmí být klasifikována jako netříděný komunální odpad, 

nesmí být tímto způsobem zlikvidována a zejména nepatří do domácího odpadu. Jedná se o 

zařízení, která se sbírají odděleně a likvidují prostřednictvím místních systémů sběru a vracení. 

Majitelé starých zařízení mají také povinnost staré baterie a akumulátory, které nepocházejí z 

jejich starého zařízení ani nejsou jeho součástí, sbírat a třídit odděleně a tímto způsobem i 

předat do sběrného místa. 

To neplatí, pokud je staré zařízení odděleno podle § 14 odst. 5 věty 2 a 3 ElektroG v rámci 

rozhodnutí orgánu pro odstraňování odpadů za účelem přípravy na opětovné použití od ostatních 

starých zařízení, aby bylo možné jej znovu použít/recyklovat. 

 

Pomocí symbolu v dodatku 3 k ElektroG mohou vlastníci identifikovat stará zařízení, která byla 

oddělena od netříděného komunálního odpadu. 

 Symbol pro samostatné třídění Elektrického a elektronického zařízení představuje přeškrtnutý 

odpadkový koš na kolečkách a je vysvětlen následovně: 

 

2. Poznámky k možnostem vrácení starých použitých zařízení: 

 

Majitelé starých zařízení je mohou podle veřejného práva odevzdat do zavedených institucí pro 

nakládání s odpady a využít dostupné možnosti pro vrácení nebo vyzvednutí použitého zboží, 

aby byla zajištěna likvidace starých zařízení. 

V případě potřeby je zde také možnost odevzdání elektrického a elektronického zařízení 

pro opětovné použití zařízení. Pro více informací kontaktujte příslušné sběrné nebo vratné místo. 

Následující odkaz obsahuje online adresáře sběrných a vratných bodů: 

https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen 

 

3. Poznámka k ochraně údajů 

 

Některá ze starých zařízení, která mají být zlikvidována, obsahují citlivé osobní údaje (např. 

PC nebo smartphone atd.), které se nesmějí dostat do rukou třetích stran. 

Výslovně upozorňujeme, že koncoví uživatelé starých zařízení jsou zodpovědní za 

vymazání osobních údajů ze starých zařízení, která mají být zlikvidována. 

 

4. Poznámka k našemu registračnímu číslu WEEE 

 

Jsme v Registru Stiftung Elektro-Altgeräte, Benno-Strauss-Str. 1, 90763 Fürth jako výrobce 

elektrických a / nebo elektronických zařízení pod následujícím registračním číslem (předpis 

WEEE - DE) registrováno: DE 70299572 



 

 

 

 


