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CZ 

 

PROSÍME, ČTĚTE POZORNĚ A UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU 
Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Věnujte prosím trochu času, abyste si přečetli důležité informace a 
bezpečnostní pokyny, prože to zajistí mnoho let šťastného a bezpečného používání. 
 
SPECIFIKACE 

Hmotnost +-72 g 

Světelný zdroj 7 x 0.2W LED 

Napětí 220-240V ~ 50 Hz 

Certifikace CE – RoHS - FCC 

Velikost Φ96 x 59mm 

Výkon 0.7W 

Materiál PC 

Velikost proudu 0.1A 

 
UPOZORNĚNÍ 
 Tento výrobek byl vyvinut pouze pro použití doma a na suchém místě. 
 Nepoužívejte výrobek v oblastech s vysokou vlhkostí nebo na místech, kde by mohl být vystaven vodě. 
 Výrobek nikdy sami neupravujte nebo nedemontujte. 
 Pravidelně výrobek kontrolujte. Zjistíte-li jakékoliv poškození, nadále jej nepoužívejte. Obraťte se na 

pozáruční servis. 
 Nikdy výrobek nezakrývejte, pokud je používán. Mohlo by dojít k požáru. 
 Tento výrobek není hračka. Nenechávejte děti si s ním hrát. Uchovávejte mimo dosahu malých dětí. 

 
POUŽITÍ 

 
 

 Připojte výrobek do síťové zásuvky. 
 Přepněte tlačítko směrem k jedné ze tří možných poloh: 

▪ ON: LED dioda bude svítit trvale  
▪ OFF: LED dioda zhasne 
▪ AUTO: LED dioda se automaticky zapne, pokud se v místnosti setmí. Čím větší je tma, tím jasněji 

bude světlo svítit. 
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SK 

     
 
PROSÍM, ČTĚTE POZORNĚ A UCHOVEJTE PRE BUDÚCU POTREBU 
Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Věnujte prosím trochu času, aby ste si prečítali dôležité informácie a 
bezpečnostné pokyny, ktoré zabezpečia mnoho rokov šťastného a bezpečného používania. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Hmotnosť +-72 g 

Svetelný zdroj 7 x 0.2W LED 

Napätie 220-240V ~ 50 Hz 

Certifikáty CE – RoHS - FCC 

Veľkosť Φ96 x 59mm 

Výkon 0.7W 

Materiál PC 

Veľkosť prúdu 0.1A 

 
UPOZORNENIE 
 Tento výrobok bol vyvinutý len pre vnútorné použitie doma a na suchom mieste. 
 Nepoužívajte výrobok v oblastiach s vysokou vlhkosťou alebo na miestach, kde by mohol byť vystavený 

pôsobeniu vody. 
 Výrobok nikdy sami neupravujte alebo nedemontujte. 
 Pravidelne výrobok kontrolujte. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, naďalej ho nepoužívajte. Obráťte sa na 

pozáručný servis. 
 Nikdy výrobok nezakrývajte, ak je používaný. Mohlo by dôjsť k požiaru. 
 Tento výrobok nie je hračka. Nenechávajte deti si s ním hrať. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. 

 
POUŽITIE 

 
 
 Pripojte výrobok do elektrickej zásuvky. 
 Presuňte prepínač do jednej z troch možných polôh: 

▪ ON: LED dióda bude svietiť trvalo 
▪ OFF: LED dióda bude vypnutá 
▪ AUTO: LED dióda sa automaticky zapne, ak sa v miestnosti zotmie. Čím väčšia je tma, tým jasnejšie 
bude svetlo svietiť 
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