
                            

 

Návod na použitie 

Lampa Angel (ABLFL-12W-Angel) 

 

Pred použitím výrobku si prosím prečítajte návod na obsluhu a postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Upozornenie: 

Uistite sa, že výrobok nebol poškodený počas prepravy! * Nerozoberajte výrobok doma! * Prosíme, 

nepresahujte/nepretiahnite nastaviteľné časti svietidla, aby ste sa vyhli prípadným zraneniam. * Prosíme, nepoužívajte 

svietidlo pri vysokej teplote alebo vo veľmi vlhkom prostredí. Len sa suché, vnútorné použitie. * Prosíme, nepozerajte sa 

priamo do LED svetla! * Svetelný zdroj nie je vymeniteľný. V prípade poruchy sa doporučuje výmena kompletného 

svietidla. * Prosíme o umiestnenie svietidla výlučne na rovný a stabilný  povrch aby sa predišlo jej prevráteniu.  * Prosíme, 

používajte len priložený adaptér.     

 

V nasledujúcich prípadoch prosím hneď odpojte svietidlo z elektriky a nepoužívajte ho ďalej: 

• pri poruche napájacieho kábla alebo zástrčky 

• stojan lampy je vlhký alebo mokrý 

• pri zlomení akejkoľvek časti  

• svietidlo dymí alebo iskrí 

• abnormálne blikanie alebo porucha svetelného zdroja LED 

• ak sa sieťový kábel poškodí, je možné ho nahradiť výlučne od výrobcu alebo od jeho poskytovateľa opráv-

servisu.  

 

Uvedenie do prevádzky: 

1. Montáž svietidla začnite zhora. Vo vnútri tyči je umiestnený napájací kábel, dajte pozor pri spájaní prvkov, aby 

sa nepoškodil.   

2. Otočte prvky svietidla v smere hodinových ručičiek. 

3. Priskrutkujte svietidlo na základňu. 

4. Pripojte kábel v spodnej časti svietidla k adaptéru, ktorý potom pripojte k zdroju napájania.   

5. Ak sme všetko správne pripojili, svietidlo je pripravené na použitie. 

 

Intenzitu svietenia môžete prepínať pomocou šliapacieho gombíka umiestnenom na sieťovom kábli. (100%-60%-

30%)    

 

Čistenie/ údržba 

Čistenie svietidla sa vyžaduje v závislosti od stupňa znečistenia, ale najmenej raz mesačne, aby sa dosiahla optimálna 

prevádzka svietidla. Pred čistením odpojte z elektrickej sieti. S mierne navlhčenou handričkou očistite vonkajšie časti 

svietidla. Nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky! Dbajte na to, aby do vnútra svietidla, do elektrických komponentov 

nemohla vniknúť žiadna voda! 

  
Tento symbol na produktoch alebo v  sprievodných dokumentoch znamená, že  

použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu Pre správnu likvidáciu, obnovou a recykláciou odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. 

Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou 

likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky 

nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národným 

predpismi udelené pokuty. 

 

Výkon 12W 

Napätie In 220-240V out 5V (adapter) 

Počet LED 24*0,5W/LED 

Farba svetla 4000K 

Materiál Alu, ABS, Fe 

Rozmery 176,5x176,5x1390mm 
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