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LED exteriérové svietidlo

sk   Informácia o výrobku



Bezpečnostné upozornenia 

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia 
a výrobok používajte len spôsobom opísaným  
v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo  
k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento 
návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpi-
te inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie  
a nie je vhodný na komerčné účely.

Výrobok je navrhnutý na použitie v exteriéroch 
ako aj v interiéroch. 

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

• Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá,  
ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchá-
dzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy preto 
 nedovoľte deťom používanie elektrických 
 prístrojov bez dozoru.

• Výrobok je určený do exteriéru. Svietidlo 
 zodpovedá druhu krytia IP44. To znamená 
ochranu proti vniknutiu pevných cudzích telies 
s veľkosťou väčšou ako 1 mm a proti striekajú-
cej vode. Výrobok v žiadnom prípade nepouží-
vajte pod vodou. Spôsobili by ste okamžitý 
skrat a súčasne hrozí nebezpečenstvo zásahu 
elektrickým prúdom. 

• Výrobok zastrčte iba do zásuvky inštalovanej 
podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa 
 zhoduje s technickými údajmi svietidla. 

• Nepoužívajte predlžovací kábel.

• Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky...  
… pri poruchách počas prevádzky,  
… pri búrke a 
… pred čistením výrobku. 
Ťahajte pritom vždy za sieťovú zástrčku,  
nie za sieťový kábel.  
Dbajte na dobrý prístup k zásuvke, aby ste  
v prípade potreby dokázali rýchlo vytiahnuť 
 sieťovú zástrčku. 

• Sieťový kábel sa nesmie zalamovať ani pritlá-
čať. Chráňte sieťový kábel pred horúcimi 
 povrchmi a ostrými hranami.

• Nevystavujte výrobok otvorenému ohňu, 
 vysokým teplotám, mechanickým záťažiam  
a pod. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia, 
 výbuchu a skratu.

• Neuvádzajte výrobok do prevádzky pri viditeľ-
ných poškodeniach na samotnom výrobku, 
 sieťovom kábli alebo na sieťovom adaptéri.

• Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny.  
Sami nesmiete vymieňať ani sieťový kábel. 
Opravy výrobku zverte len špecializovanej 
 opravovni. 

• Sieťový kábel uložte tak, aby ste sa oň nepotký-
nali. Kábel nie je vhodný/schválený na uloženie 
do zeme.

• Keď svietidlo nepoužívate, vždy ho skladujte  
v suchom prostredí, aby ste ochránili kov pred 
tvorením  hrdze. 

• Používajte len typ žiarovky, ktorý je uvedený  
v kapitole „Technické údaje“. Nesmie dôjsť  
k prekročeniu maximálneho výkonu svietidla.

• Žiarovka a svietidlo sú počas prevádzky  
v oblasti žiarovky horúce. Dbajte na to, aby sa 
nik nedotkol horúcich časti. Skôr ako vymeníte 
žiarovku, nechajte svietidlo úplne vychladnúť. 
Hrozí nebezpečenstvo popálenia. Svietidlo ne-
zakrývajte a v žiadnom prípade cezeň nevešajte 
predmety. 

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

• Svietidlo je zabezpečené proti striekajúcej 
vode, ale nie je vodotesné. Chráňte ho pred 
 silným dažďom a tečúcou vodou a neponárajte 
ho ani do vody. Neumiestňujte výrobok do jám 
a priehlbín, v ktorých sa môžu vytvárať mláky.

• Výrobok nie je odolný proti silnému vetru, 
 búrke a pod.! Pri hrozbe silného vetra alebo 
búrky zaistite včasnú demontáž výrobku alebo 
jeho chránené uschovanie.



Technické údaje

Model: 55929

Číslo výrobku: 604 884

Sieťové napätie:  220 – 240 V ~ 50/60 Hz

Trieda ochrany: I  

Druh krytia: IP44

Žiarovka:  1 x typ E27, max. 40 W 
(v balení: 1 x typ E27  
T30, 4 W, 
LED filament žiarovka, 
350 lúmenov, farba 
 svetla teplá biela) 

Teplota prostredia: –20 až +40 °C

Výrobca:  Edi-Light Gmbh,  
Heiligenkreuz 22,  
6136 Pill,  
Österreich (Rakúsko)

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme 
právo na technické a optické zmeny výrobku.  

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných 
materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa zni-
žuje množstvo odpadu a šetrí 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 
symbolom, sa nesmú likvidovať spolu 
s domovým odpadom! 
Máte zákonnú povinnosť likvidovať 

 staré prístroje oddelene od domového odpadu. 
Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky.  
Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a lik-
vidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. 
Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú 
staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná 
alebo mestská správa.



Postavenie a zapojenie

1. Lampu zmontujte podľa vedľajšieho 
 vyobrazenia.

2. Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky. 

Zapnutie/vypnutie

  M Na zapnutie svietidla preklopte  
spínač zap./vyp. do polohy I. 

  M Na vypnutie svietidla preklopte  
spínač zap./vyp. do polohy 0.

Čistenie

1. Vytiahnite príp. sieťovú zástrčku zo zásuvky.

2. Všetky diely čistite mierne navlhčenou 
 hubkou.
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