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Návod na obsluhu, montáž a bezpečnostné opatrenia 

 
V tomto návode na použitie nájdete pokyny pre bezpečnosť a 

obsluhu, aby ste sa lepšie oboznámili so svojím novým výrobkom. Tento 
návod na použitie si pred používaním výrobku pozorne prečítajte.  
 

Návod na použitie sa musí uschovať a pri postúpení výrobku 
odovzdať tretím osobám. Slúži aj na to, aby ste z výrobku mali maximálny 
úžitok, získali odpovede na svoje otázky a predišli chybnej obsluhe.  
 

Dodržiavajte preto obzvlášť výstražné a bezpečnostné upozornenia 
a riadne zlikvidujte svietidlo, batérie/akumulátory a obalový materiál. 
 
 
Všeobecné informácie o výrobku 
 
Obsah balenia:  
• LED svietidlo s prívodným káblom 
• návod na inštaláciu a obsluhu 
 
Model:    OBS-820M 
Výkon:    1 W 
Počet lediek:   20 kusov 
Svietivosť:    6000-6500K;4500~5500K  
Životnosť:    50 000 hodín         
Pracovná teplota:  -40+50℃ 
Voltáž:    AC110V/ AC220V/ AC380V 
Frekvencia:   50HZ/60HZ 
Pracovné napätie (DC): 20mA 
Rozmer svetla:   82*22*16 mm   
Rozmer magnetu:  Φ35*25mm 
Spôsob uchytenia:  Magnet 
 
Montáž Led svietidla je nutné vykonať v súlade s pokynmi v tomto 
návode. Pripojenie svietidla k elektrickému motoru zverte osobe s 
potrebným oprávnením. Prívodný vodič svetla je potrebné viesť tak, aby 
nehrozilo jeho poškodenie. Svietidlo montujte na mieste, kde nehrozí jeho 
poškodenie. Pred začatím montáže vypnite napájanie pomocou hlavného 
vypínača. 
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Záruka  
 
Spoločnosť ručí za bezpečnosť a funkčnosť svietidla iba za predpokladu, 
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že:  
• sa svietidlo používa výlučne v súlade s určením a obsluha a údržba 
svietidla sa vykonáva podľa údajov tohto návodu na použitie,  
• sa na svietidle nevykonajú žiadne zmeny.  
 
Úplnosť  
 
Pred inštaláciou svietidla skontrolujte úplnosť a prípadné škody.  
 
• Na kontrolu vybaľte všetky komponenty a vykonajte vizuálnu kontrolu.  
 
Používanie v súlade s určením  
 
• Svietidlo je vhodné na trvalú prevádzku.  
• Svietidlo je vhodné na použitie v interiéri. 
  
Akékoľvek použitie nad rámec vyššie uvedených podmienok sa považuje 
za použitie v rozpore s určením. Za škody, ktoré vyplynú z použitia v 
rozpore s určením, preberá zodpovednosť výlučne používateľ. 
 
Cieľová skupina  
 
Svietidlo je vhodné pre osoby bez obmedzení, ktoré sú staršie ako 18 
rokov.  
 
Bezpečnostné upozornenia 
 
 
Zmeny a opravy  
Obozretnosť!!! 
 
NEVYKONÁVAJTE ŽIADNE ZMENY/OPRAVY  
 
Opravy, doplnky ani zmeny na svietidle nie sú povolené, pretože by to 
mohlo viesť k poškodeniu svietidla alebo ohrozeniu osôb.  
 
 
Z toho dôvodu:  
• LED diódy sa nedajú vymeniť.  
• Svietidlo neotvárajte, pokiaľ to nie je výslovne povolené.  
• Opravy nikdy nevykonávajte sami, obráťte sa na predajcu/distribútora. 
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Likvidácia  
 
• Svietidlo sa musí zlikvidovať podľa predpisov platných v príslušnej 
krajine na vhodnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a 
elektronických zariadení.  
• Použité batérie/akumulátory sa musia podľa predpisov príslušnej krajiny 
odovzdať na miestnych zberných dvoroch alebo všade tam, kde sa 
predávajú batérie a akumulátory. 
 
 
 
 
 
 
Likvidácia / ochrana životného prostredia, všeobecne: 
Pozor !!! 
 
 
LIKVIDÁCIA/RECYKLÁCIA  
 
Svietidlá a použité batérie / akumulátory sa nesmú likvidovať spoločne s 
domovým alebo netriedeným odpadom. Musia sa likvidovať v súlade s 
národnou legislatívou. Materiály možno recyklovať podľa označenia. 
Recyklácia materiálov predstavuje významný prínos k ochrane životného 
prostredia.  
 
Z toho dôvodu:  
• Svietidlá odovzdajte na miestnom zbernom dvore na recykláciu 
elektrických a elektronických zariadení.  
• Použité batérie/akumulátory odovzdajte na miestnom zbernom dvore 
alebo všade tam, kde sa predávajú batérie a akumulátory.  
• Batérie / akumulátory likvidujte len vo vybitom stave. • Obalový materiál 
vytrieďte a riadne zlikvidujte. 
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