
Prehľad (obsah balenia)

Stropné svietidlo

102825FV01X00X · 2019-07

Návod na montážsk

BRT+

100%

BRT-

WA
RM

WHITE

Mode

držiak svietidla

tienidlo svietidla

skrutka

hmoždinka

diaľkový 
ovládač

bez vyobrazenia:
2 batérie 
LR03 (AAA)/1,5 V



Signálne slovo NEBEZPEČENSTVO varuje pred 
možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo VAROVANIE varuje pred poraneniami
a závažnými vecnými škodami. 

Signálne slovo POZOR varuje pred ľahkými 
poraneniami alebo poškodeniami.

Takto sú označené 
doplňujúce informácie.

Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom
poranenia v dôsledku zásahu elektrickým
prúdom.

Tento výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami.
Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upo-
zornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto
návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam
alebo škodám. 

Uschovajte si tento návod na neskoršiu potrebu. Ak
výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj
tento návod.

Symboly v tomto návode:

Tento symbol varuje pred 
nebezpečenstvom poranenia.

K tomuto návodu

Účel použitia

Svietidlo je navrhnuté na montáž na strop 
v domácnosti a nie je vhodné na komerčné
účely.

Svietidlo je určené do suchých interiérov.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.•
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. •
Diaľkový ovládač je vybavený batériami. Pri pre-
hltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k váž-
nemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen
nové, ale aj vybité batérie a diaľkový ovládač preto
uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate,
že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla
dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte
lekársku pomoc.

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný•
personál. Pritom musí rešpektovať platné 
inštalačné predpisy.

Svietidlo nesmie byť nainštalované na vodivom •
podklade.

Svietidlo sa nesmie používať v priestoroch •
s nebezpečenstvom výbuchu.

Svietidlo sa nesmie ponárať do vody alebo iných•
tekutín, resp. dostať do priameho kontaktu s nimi,
pretože v takomto prípade hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom. 

Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť poistku,•
resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania.
Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrických
prúdom!

Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa nenachá-•
dzajú žiadne rúry ani vedenia.

Nezapájajte svietidlo pri viditeľných známkach•
poškodenia na prípojnom kábli alebo na iných 
dieloch.

Svietidlo sa smie pripájať len na elektrické rozvody,•
ktoré sú v súlade s parametrami svietidla uvedenými
v časti „Technické údaje“.

Nevykonávajte žiadne úpravy na svietidle a prí-•
pojnom kábli. Opravy zverte len špecializovanej
opravovni, alebo sa obráťte na predajné miesto. 
Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel. 

Spínač zap./vyp. na diaľkovom ovládači svietidlo•
úplne neodpojí od napájacieho zdroja. Za týmto
účelom vypnite svietidlo nástenným vypínačom,
napr. keď budete vyberať tienidlo, čistiť svietidlo
alebo pri dlhšej neprítomnosti. 

Bezpečnostné upozornenia



Čistenie

Vypnite svietidlo a počkajte, kým všetky horúce1.
diely dostatočne nevychladnú.

Svietidlo čistite zvonku suchou, mäkkou 2.
handričkou.

V prípade potreby môžete tienidlo svietidla3.
poutierať mierne navlhčenou handričkou.
Dbajte na to, aby sa na vodivé časti nedostala
vlhkosť.

Likvidácia
Výrobok, jeho obal a priložené batérie boli vyrobené 
z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať.
Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné 
prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu.
Využite na to miestne možnosti na zber papiera,
lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbo -
lom sa nesmú likvidovať spolu s domovým
odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje
oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných
dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne,
vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Batérie a akumulátory nepatria do 
domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité
batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej
alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predaj -
ni, ktorá predáva batérie.

POZOR – Vecné škody

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie,•
agresívne ani abrazívne čistiace pro-
striedky.

VAROVANIE pred 
poranením/popálením/požiarom/výbuchom

Svietidlo sa počas prevádzky zohreje a je horúce.•
Nedotýkajte sa ho. V žiadnom prípade nezakrývajte
svietidlo a nevešajte predmety na alebo cez 
svietidlo. 

Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa•
alebo skratovať.

Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu•
s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta
prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte
lekára.

POZOR – Vecné škody

LED diódy sú v svietidle namontované pevne. •
Nedajú sa a ani sa nesmú vymieňať.

Svietidlo sa dodatočne nesmie ovládať externým•
tlmičom osvetlenia. 

Priložený montážny materiál je vhodný pre štan-•
dardné stropy. Pred namontovaním sa v špecializo-
vanej predajni informujte o montážnom materiáli
vhodnom pre váš strop a v prípade potreby ho
vymeňte.

Chráňte batérie pred nadmerným teplom. •
Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred
dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite
škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérií.

Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré•
a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo
batérie s rôznou kapacitou.

Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty•
batérií a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne•
ani abrazívne čistiace prostriedky.



Montáž
Vybalenie

Odstráňte všetok obalový materiál. Dbajte na to,1.
aby ste omylom nevyhodili montážny materiál. 

Skontrolujte, či je svietidlo nepoškodené a či sú2.
prítomné všetky diely. 

Montáž držiaka svietidla

Na vyznačenie dier na vyvŕtanie použite držiak 
svietidla ako šablónu. 

1.

Tienidlo svietidla točte proti smeru hodinových
ručičiek až na doraz a odoberte ho z držiaka. 

NEBEZPEČENSTVO pre deti – Nebezpečen-
stvo ohrozenia života udusením/prehltnutím

Zabráňte prístupu detí k obalovému •
materiálu. Okamžite ho zlikvidujte. 
Aj drobné diely (napr. montážny materiál)
uchovávajte mimo dosahu detí.

NEBEZPEČENSTVO – Nebezpečenstvo ohro-
zenia života v dôsledku zásahu elektrickým
prúdom

Pred elektrickou inštaláciou musíte•
vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické
vedenie od napájania.

Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa•
nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.

POZOR – Vecné škody

Priložený montážny materiál je vhodný•
pre štandardné stropy. Pred namontova -
ním sa v špecializovanej predajni infor-
mujte o montážnom materiáli vhodnom
pre váš strop alebo stenu a v prípade
potreby ho vymeňte.

2.

Podržte držiak svietidla na mieste, na ktoré chcete
namontovať stropné svietidlo a vyznačte otvory
na vyvŕtanie.

Vyvŕtajte otvory na hmoždinky.3.

4.

Prestrčte elektrické vedenie (stropný kábel) 
cez priechodku kábla v držiaku svietidla. 
Skrutkami a hmoždinkami upevnite stropný držiak
na strop.

Požiadajte odborníka, aby zapojil elektrické5.
vedenie do svorkovnice lustra.

Ø 6 mm



Elektrická prípojka – len pre odborníkov

6.

                      

NEBEZPEČENSTVO – Nebezpečenstvo ohro-
zenia života v dôsledku zásahu elektrickým
prúdom

Elektrickú inštaláciu musí realizovať•
odborný personál. Pritom musí 
rešpektovať inštalačné predpisy.

Pred elektrickou inštaláciou musíte•
vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické
vedenie od napájania.

Montáž svietidla

7.

Tienidlo svietidla naskrutkujte na držiak svietidla. 

Zapnutie svietidla

Zapnite poistku, resp. obnovte napätie m

v elektrickom vedení.

Stlačte svetelný spínač na kontrolu, či je svietidlom

zapojené správne.

Pri zapnutí, resp. vypnutí sa svietidlo jemne rozjasňuje,
resp. tlmí. 

Používanie diaľkového ovládača

Vloženie/výmena batérií

Potrebujete 2 batérie LR03 (AAA)/1,5 V (súčasťou
balenia). 

1.       Kryt priehradky na batérie
na zadnej strane diaľkového
ovládača posuňte nadol. 

2.      Vložte 2 batérie podľa
obrázka v priehradke na
batérie. 

3.      Opäť nasuňte kryt 
priehradky na batérie 
na diaľkový ovládač. 

Na skontrolovanie dostatočnej aktuálnej kapacitym

batérií stlačte ľubovoľné tlačidlo. Každé stlače nie
tlačidla vyvolá blikanie kontrolky. Keď kontrolka
nebliká, batérie sú vybité. 

NEBEZPEČENSTVO – Nebezpečenstvo 
ohrozenia života v dôsledku zásahu 
elektrickým prúdom

Zapnite istič, resp. obnovte napätie •
v elektrickom vedení až po ukončení 
všetkých montážnych úkonov.



Diaľkovým ovládačom môžete zvoliť svetelnú náladu 
a svietidlo zapnúť alebo vypnúť. Pri zapnutí, resp.
vypnutí sa svietidlo postupne rozjasňuje, resp. tlmí. 

Rešpektujte: 

Keď svietidlo vypnete a znovu zapnete násten -m

ným vypínačom, zostane posledná nastavená
svetelná nálada zachovaná. 

Keď svietidlo vypnete spínačom zap./vyp. m

diaľkového ovládača, nemôžete ho novu 
zapnúť nástenným vypínačom, ale len diaľkovým
ovládačom. V tomto prípade nezostanú vaše
nastavenia zachované, ale svietidlo štartuje 
znovu so základným nastavením. 

Tlačidlami BRT–, resp. BRT+ môžete jasnosť m

stupňovito znížiť, resp. znovu zvýšiť. Trvalým 
stlačením dosiahnete rýchlejšie najtmavšie, 
resp. najsvetlejšie nastavenie. 
Prednastavená je 100 % jasnosť (2400 lm). 
Rešpektujte: Zmena jasnosti môže mať vplyv 
na predtým zmenenú farebnú teplotu. 

Tlačidlami WARM, resp. WHITE môžete meniťm

teplotu farby stupňovito od „teplej bielej“ 
po „dennú bielu“ (3000 – 5500 kelvinov). 
Prednastavená je stredná hodnota. 
Trvalým stlačením dosiahnete rýchlejšie 
najchladnejšie, resp. najteplejšie nastavenie. 

Tlačidlom prepnete na nočné svetlo. m

Hlavné svetlo sa vypne. 

Tlačidlom 100% vrátite všetky nastavenia späť m

na pôvodné nastavenia. To sa nestane náhle, ale
pozvoľným prechodom. 

Tlačidlom MODE môžete prepínať dokola medzim

nastaveniami 100 % – vypnuté – nočné svetlo. 

Používanie diaľkového ovládača

V priestore medzi diaľkovým ovládačom •
a svietidlom nesmú byť žiadne prekážky.

Zabráňte intenzívnemu osvetleniu, napr. slnečným•
svetlom alebo jasným neónovým svetlom. Ruší
prenos infračervených lúčov.

Dosah je max. 4 m.•

Uhol k infračervenému snímaču nesmie prekročiť•
30°.

Nasmerujte predok diaľkového ovládača m

s infračerveným snímačom na svietidlo.

Technické údaje
Model:                           T628513001 (384 714)

Sieťové napätie:           230 V ~ 50 Hz 

Trieda ochrany:            II 

Výkon:                          30 W; LED 

Teplota prostredia:      +10 až +40 °C

Výrobca:                      Trio Leuchten GmbH 
Dieselstr. 4 
59823 Arnsberg
Germany (Nemecko)
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svetla

BRT–
zníženie jasnosti
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kontrolka

Voľba svetelnej nálady


