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Venkovní LED lampa

cs    Informace o výrobku



Bezpečnostní pokyny 

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a pou
žívejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno 
v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo  
k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento 
 návod pro pozdější potřebu. Při předávání 
 výrobku s ním současně předejte i tento návod. 

Tento výrobek je koncipován pro soukromé 
 použití a není vhodný pro komerční účely. 

Tento výrobek je koncipován k používání ve 
 venkovních i vnitřních prostorách. 

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. 
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

• Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vznik
nout při neodborné manipulaci s elektrickými 
přístroji. Nenechávejte proto děti používat 
 elektrická zařízení bez dozoru. 

• Výrobek je vhodný k používání ve venkovních 
prostorách. Lampa odpovídá stupni krytí IP44. 
Tento stupeň znamená ochranu proti vniknutí 
nástrojem, drátem nebo cizím tělesem o průmě
ru větším než 1 mm a stříkající vodou. Výrobek 
se v žádném případě nesmí  používat pod vodou. 
To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

• Výrobek připojujte pouze do zásuvky instalované 
podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá 
„Technickým parametrům“ lampy. 

• Nepoužívejte prodlužovací kabel.

• Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, ... 
... pokud během provozu dojde k poruše, 
... za bouřky 
... a než začnete přístroj čistit. 
Vždy přitom tahejte přímo za síťovou zástrčku, 
nikoli za síťový kabel.Dbejte na to, aby byla 
 zásuvka dobře přístupná, aby z ní bylo možné 
v případě potřeby síťovou zástrčku rychle 
 vytáhnout.   

• Síťový kabel nesmí být zalomený ani přiskříp
nutý. Síťový kabel udržujte v dostatečné 
 vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.

• Nevystavujte výrobek otevřenému ohni, vysokým 
teplotám, mechanické zátěži apod. Hrozí nebez
pečí přehřátí, výbuchu a zkratu. 

• Výrobek neuvádějte do provozu, pokud došlo 
k viditelnému poškození výrobku, síťového 
 kabelu nebo síťové zástrčky.

• Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani 
 výměnu síťového kabelu nesmíte provádět 
 svépomocí. Případné opravy výrobku nechá
vejte provádět pouze v odborných servisech. 

• Síťový kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl 
nikdo zakopnout. Kabel není vhodný k zahrabání 
do země a tento způsob instalace není přípustný.

• Pokud lampu nepoužíváte, uchovávejte ji stále 
v suchu, abyste kov chránili před tvorbou rezu. 

• Používejte pouze typ osvětlovacích prostředků, 
který je uvedený v „Technických parametrech“. 
Maximální výkon osvětlovacích prostředků 
 nesmí být překročen. 

• Žárovka a lampa se během provozu v okolí 
 žárovky zahřívají. Dbejte na to, aby se nikdo 
 nedotkl horkých částí. Před výměnou žárovky 
nechte lampu nejdřív vychladnout. Hrozí 
 nebezpečí popálení. Lampu nezakrývejte  
a v žádném případě na ni ani nad ní nezavě
šujte žádné předměty. 

• K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní 
nebo abrazivní čisticí prostředky. 

• Lampa je chráněna před stříkající vodou, ale 
není vodotěsná. Chraňte ji před silným deštěm 
a tekoucí vodou a neponořujte ji do vody. 
 Výrobek nikdy neumisťujte do prohlubní nebo 
kotlin, ve kterých se může držet voda.

• Výrobek není určen do silného větru, bouře 
nebo jiných nepřízní počasí! Pokud se stahuje 
k bouřce nebo začíná foukat silný vítr, výrobek 
včas demontujte a uchovávejte chráněně.



Technické parametry

Model: 55929

Číslo výrobku: 604 884

Síťové napětí:  220240 V ~ 50/60 Hz

Třída ochrany: I  

Stupeň krytí: IP44

Osvětlovací  
prostředky:  1x typ E27, max. 40 W 

(přiloženo: 1x typ E27 
T30, 4 W, LED filament 
žárovka, 350 lumen, 
 barva světla teplá bílá) 

Okolní teplota: –20 až +40 °C

Výrobce:  EdiLight Gmbh,  
Heiligenkreuz 22,  
6136 Pill,  
Österreich (Rakousko) 

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme 
právo technických a vzhledových změn.  

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných 
recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje 
množství odpadu a chrání životní prostředí. 

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních 
možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých 
obalů. 

Přístroje označené tímto symbolem  
se nesmí vyhazovat do domovního 
 odpadu! 
Staré přístroje jste ze zákona povinni 

 likvidovat odděleně od domovního odpadu. 
 Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.  
Tyto mohou při neodborném skladování a likvida
ci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace 
o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají 
staré přístroje, získáte u obecní nebo městské 
správy. 



Umístění a připojení

1. Lampu smontujte tak, jak vidíte vedle na 
 obrázku.

2. Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.

Zapnutí/vypnutí

  M K zapnutí lampy přepněte vypínač do  
polohy I. 

  M K vypnutí lampy přepněte vypínač do  
polohy 0.

Čištění

1. Příp. vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

2. Otřete všechny součásti lehce navlhčenou 
houbičkou. 
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