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Návod k montážics
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Není zobrazeno:
2 baterie
LR03(AAA)/1,5 V 



Upozornění NEBEZPEČÍ varuje před možným těžkým
poraněním a ohrožením života.

Upozornění VÝSTRAHA varuje před poraněním 
a značnými věcnými škodami. 

Upozornění POZOR varuje před lehkým poraněním
nebo poškozením.

Takto jsou označeny 
doplňující informace.

Tento symbol varuje před nebezpečím 
poranění elektrickým proudem.

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si
pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte
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.

Symboly uvedené v tomto návodu:

Tento symbol varuje před 
nebezpečím poranění.

K tomuto návodu

Účel použití

Svítidlo je určeno k montáži na strop 
v domácnosti a není vhodné pro komerční
účely.

Svítidlo je koncipováno pro suché vnitřní
prostory. 

NEBEZPEČÍ pro děti

Malé díly a obalový materiál udržujte mimo dosah•
dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 

Baterie mohou být v případě spolknutí životu ne -•
bezpečné. Dálkové ovládání je vybaveno bateriemi.
Pokud dojde k spolknutí baterie, může to vést během
pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních
orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i vybité
baterie a dálkové ovládání mimo dosah dětí. Pokud
máte podezření, že došlo k spolknutí baterie, nebo že
se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem,
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

Elektrickou instalaci musí provést odborník. •
Při tom musí být dodrženy platné instalační
předpisy.

Svítidlo se nesmí instalovat na vodivý podklad.•

Svítidlo se nesmí používat v místnostech ohrožených•
výbuchem.

Svítidlo se nesmí ponořovat do vody ani jiných•
kapalin ani s nimi přijít do přímého kontaktu, protože
jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

Před elektrickou instalací musí být pojistky vypnuté,•
resp. elektrické vedení musí být bez napětí. V opač -
ném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!

Přesvědčte se, že se v místech vrtání nenachází•
žádné trubky nebo kabely.

Svítidlo nepřipojujte, pokud připojovací kabel nebo•
jiné díly vykazují viditelné škody.

Svítidlo smí být připojeno jen k elektrickému vedení,•
které odpovídá hodnotám uvedeným v „Technických
parametrech“ svítidla.

Neprovádějte na svítidle ani na jeho připojovacím•
kabelu žádné úpravy. Případné opravy nechte 
provádět ve specializované opravně nebo v našem
servisním centru. Ani výměnu připojovacího kabelu
nesmíte provádět Vy sami. 

Vypínač dálkového ovládání svítidlo úplně neodpojí•
od napájení elektrickým proudem. K tomu účelu 
svítidlo vypněte nástěnným vypínačem, např. když
budete snímat stínítko, svítidlo čistit, nebo při delší
nepřítomnosti.

Bezpečnostní pokyny



Čištění

Svítidlo zhasněte a případně počkejte, dokud1.
nebudou všechny díly dostatečně vychladlé.

Svítidlo čistěte z vnější strany suchým měkkým2.
hadříkem. 

Stínítko svítidla můžete v případě potřeby otřít3.
lehce navlhčeným hadříkem. Dávejte přitom ale
pozor, aby se do vodivých částí nedostala vlhkost.

Likvidace
Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny
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 likvi-
dovat odděleně od domovního odpadu. Informace 
o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají
staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Baterie a akumulátory nepatří 
do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona
povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo
městskou správou nebo ve specializované prodejně, 
ve které se prodávají baterie.

POZOR na věcné škody

K čištění nepoužívejte žíraviny ani agre-•
sivní nebo abrazivní čisticí prostředky. 

VÝSTRAHA před 
poraněním/popálením/požárem/výbuchem

Svítidlo se za provozu může silně zahřívat. •
Nedotýkejte se ho. Svítidlo nezakrývejte a v žádném
případě na něj ani nad něj nezavěšujte žádné
 předměty. 

Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhazovat do ohně•
ani zkratovat.

Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte•
 kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi.
 Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně
vyhledejte lékařskou pomoc.

POZOR na věcné škody

LED jsou ve svítidle pevně namontované. Není možné•
je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat. 

Svítidlo se nesmí připojovat k externímu stmívači.•

Dodaný montážní materiál je vhodný pro standardní•
stropy. Před montáží svítidla na strop se ve speciali-
zované prodejně informujte o vhodném montážním
materiálu pro Váš strop a případně jej vyměňte.

Chraňte baterie před nadměrným teplem. •
Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo
pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabrá-
níte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby
baterie vytekly.

Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepouží-•
vejte zároveň staré a nové baterie, různé typy ani
značky baterií nebo baterie s různou kapacitou.

V případě potřeby před vložením baterie do přístroje•
očistěte kontakty baterie a přístroje. Hrozí nebezpečí
přehřátí!

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



Montáž
Vybalení

Odstraňte veškerý obalový materiál. Pozor, 1.
abyste nedopatřením nevyhodili i materiál
potřebný k montáži.

Zkontrolujte, jestli není svítidlo poškozené 2.
a jestli balení obsahuje všechny součásti.

Montáž držáku svítidla

K vyznačení otvorů použijte jako šablonu držák 
svítidla.

1.

Stínítko svítidla otočte proti směru hodinových
ručiček až na doraz a sejměte ho z držáku svítidla. 

NEBEZPEČÍ pro děti – ohrožení života 
udušením/spolknutím

Obalový materiál se nesmí dostat do•
rukou dětem. Okamžitě jej zlikvidujte.
Mimo dosah dětí uschovávejte i drobné
díly (např. montážní materiál). 

NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým
proudem

Před elektrickou instalací musí být•
vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení
musí být bez napětí.

Přesvědčte se, že se v místech vrtání•
nenachází žádné trubky nebo kabely.

POZOR na věcné škody

Přiložený montážní materiál je vhodný pro•
běžné stropy a zdi. Před montáží svítidla
se ve specializované prodejně informujte
o vhodném montážním materiálu pro 
Váš strop nebo zeď a montážní materiál
případně vyměňte.

2.

Přidržte držák svítidla na místě, na které chcete
svítidlo namontovat, a vyznačte si otvory 
k vyvrtání.

Vyvrtejte otvory pro hmoždinky.3.

4.

Přívodní kabel (stropní kabel) proveďte příslušným
otvorem v držáku svítidla. Připevněte stropní
úchyt na strop pomocí hmoždinek a šroubů.

Nechte propojit elektrické vedení a svorkovnici5.
odborníkem.

Ø 6 mm



Elektrická instalace – pouze pro odborníky

6.

                      

NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým
proudem

Elektrickou instalaci musí provést•
odborník. Při tom musí být dodrženy
platné instalační předpisy.

Před elektrickou instalací musí být•
vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení
musí být bez napětí.

Montáž svítidla

7.

Stínítko svítidla našroubujte na držák. 

Zapnutí svítidla

Opět zapněte pojistku nebo opět uveďte m

elektrické vedení pod napětí.

Stiskněte vypínač svítidla a zkontrolujte, m

jestli je svítidlo správně připojené.

Při zapnutí, resp. vypnutí se svítidlo povlovně
 rozjasňuje, resp. tlumí.

Používání dálkového ovládání

Vložení/výměna baterií

Potřebujete 2 baterie LR03(AAA)/1,5 V (jsou součástí
dodávky). 

1.       Víko přihrádky na baterii
posuňte na zadní straně
dálkového ovládání dolů. 

2.      Vložte 2 baterie podle 
vyobrazení v přihrádce 
na baterie. 

3.      Víko přihrádky na baterii
opět nasuňte na dálkové
ovládání. 

Ke kontrole, zda je aktuální kapacita baterií m

dostačující, stiskněte libovolné tlačítko. Každý
stisk tlačítka vyvolá blikání kontrolky. Jestliže
kontrolka nebliká, jsou baterie vypotřebované.

NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým
proudem

Zapněte pojistku nebo uveďte elektrické•
vedení pod napětí až poté, co jste provedli
všechny montážní kroky.



Dálkovým ovládáním můžete zvolit světelnou náladu 
a svítidlo zapnout nebo vypnout. Při zapnutí, resp.
vypnutí se svítidlo povlovně rozjasňuje, resp. tlumí. 

Mějte na paměti následující: 

Když svítidlo vypnete a znovu zapnetem

nástěnným vypínačem, zůstane jako poslední
nastavená světelná nálada zachována.

Když svítidlo vypnete vypínačem dálkového m

ovládání, nemůžete je znovu zapnout nástěnným
vypínačem, ale jen dálkovým ovládáním. 
V tomto případě nezůstanou Vaše nastavení
zachována, nýbrž svítidlo nastartuje znovu se
základním nastavením.

Tlačítky BRT–, resp. BRT+ můžete jasnost m

stup ňovitě snížit, resp. zase zvýšit. Trvalým 
tisknutím dosáhnete rychle nejtmavší, resp. 
nejsvětlejší nastavení. 
Přednastavená je 100% jasnost (2400 lm).
Mějte na paměti následující: Změna jasnosti může
mít vliv na předtím změněnou barevnou teplotu.

Tlačítky WARM, resp. WHITE můžete měnitm

barevnou teplotu stupňovitě od „teplé bílé“ 
do „denní bílé“ (3000 – 5500 Kelvin). 
Přednastavena je střední hodnota. 
Trvalým tisknutím dosáhnete rychle nejchladnější,
resp. nejteplejší nastavení. 

Tlačítkem přepněte na noční světlo. m

Hlavní světlo se vypne. 

Tlačítkem 100% vrátíte všechna nastavení zpětm

na původní nastavení. 
To se neděje náhle, ale s povlovným přechodem.

Tlačítkem MODE můžete přepínat dokola mezim

nastaveními 100% – vypnuto – noční světlo.

Používání dálkového ovládání

V oblasti mezi dálkovým ovládáním a svítidlem•
nesmí být žádné překážky.

Vyvarujte se oslnivého světla jako je sluneční•
záření nebo jasné neonové světlo. To ruší přenos
infračervených paprsků.

Dosah činí max. 4 m.•

Úhel k infračervenému senzoru nesmí •
překročit 30°.

Nasměrujte přední konec dálkového ovládaním

infračerveným senzorem směrem ke svítidlu. 

Technické parametry
Model:                           T628513001 (384 714)

Síťové napětí:               230 V ~ 50 Hz 

Třída ochrany:             II  

Výkon:                          30 W; LED 

Okolní teplota:             +10 až +40 °C

Výrobce:                      Trio Leuchten GmbH 
Dieselstr. 4 
59823 Arnsberg, Germany 
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vypínač

BRT+
zvýšení jasnosti

WHITE chladnější
barva světla 

WARM
teplejší barva

světla

BRT–
snížení jasnosti

MODE
střídání mezi 
100% – vypnuto –
noční světlo 

100% návrat 
na původní 

nastavení

noční světlo

kontrolka

Volba světelné nálady


