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Zahradní svítidlo 35 W/230 V,                                                    
Nautilus Spike, GU10  
 

 
 

 

Obj. č.: 57 41 33 
 

 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zahradního svítidla Nautilus Spike.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobkudo provozu        
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento 
návod k obsluze.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
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1. Účel použití 

Tento zahradní reflektor může sloužit jako osvětlení na zahradu či jiná místa, reflektor je určen                    
k zapíchnutí do země pomocí zemního kolíku. Svítidlo je napájeno ze síťové zásuvky 230V/50Hz.  
 
 

2. Bezpečnostní předpisy 
 

• Před použitím reflektoru jej pečlivě zkontrolujte, pokud je poškozen nebo napájecí kabel,                
v žádném případě jej nepoužívejte a zlikvidujte podle platných předpisů.  

• Nesměřujte světelný kužel do obličejů osob a nikdy se nedívejte přímo do reflektoru – hrozí 
nebezpečí poškození zraku. Nikdy se nedotýkejte krycího skla, je-li reflektor v provozu, hrozí 
nebezpečí popálení. 

• Reflektor bývá horký ještě nějakou dobu po tom, co byl zapnutý, předtím než jej uložíte,             
tedy počkejte, než vychladne. Neuskladňujte jej po použití. 

• Dodržujte minimální vzdálenost od hořlavých předmětů. Nikdy reflektor neinstalujte                       
a nepoužívejte na anebo blízko hořlavých předmětů. Svítidlo ničím nepřikrývejte, aby byla 
zajištěna cirkulace vzduchu. Nikdy na reflektor nic nezavěšujte nebo nepřipevňujte, zvláště  
ne žádnou dekoraci.  

• Neodborné modifikace či úpravy nejsou povoleny a to z důvodu homologace a bezpečnosti.  
• Jako zdroj napětí může být použita pouze 230V/50Hz síťová zásuvka.  
• Svítidlo nikdy nepřipojujte k jinému zdroji. Ujistěte se, že svítidlo pracuje spolehlivě.  

 

3. Pokyny k použití 
 

Tento výrobek slouží výhradně k osvětlení. 
 

• Smí být provozován pouze, je-li důkladně upevněn 
• Nesmí být vystaven silnému mechanickému zatížení nebo silnému znečištění 
• Pokud byl při skladování znečištěn nebo vystaven vlhkosti, smí být provozován                           

pouze po důkladné kontrole stavu. 
• Nesmí být modifikován ani jinak přestavován. 

 
4. Obsluha 

 

Abyste předešli možným zraněním nebo poškození svítidla či jiných předmětů, vyměňujte               
žárovku před dosažením její životnosti. 
 
Před vým ěnou žárovky svítidlo nejprve odpojte od sí ťové zásuvky!                                             
Nechte žárovku před výměnou nejprve vychladnout, jinak hrozí nebezpečí popálení! 
 
Používejte pouze žárovky, vhodné pro tento typ svítidla, označení je uvedeno na typovém štítku. 
Při použití jiného typu žárovky hrozí nebezpe čí vzniku požáru, poškození výrobku                       
nebo m ůže vést k poruše. 
 
Výměna žárovky 
 

Odstraňte kryt a krycí sklo s těsněním. Vyjměte použitou žárovku. Při vkládání nové žárovky použijte 
kus látky. Nedotýkejte se žárovky holýma rukama. Opatrně ze žárovky očistěte případné otisky 
prstů. Vložte novou žárovku a pootočte s ní o čtvrt otáčky doprava, čímž dojde k jejímu zajištění. 
Svítidlo dejte dohromady v opačném pořadí, než v jakém jste jej rozmontovali. 
 
Po každém otevírání svítidla zkontrolujte a očistěte těsnění. Těsnící plocha těsnění musí být čistá. 
Tento způsob údržby zajistí, že svítidlo vyhovuje příslušné třídě ochrany (IP65). 
 
Těsnění musí být perfektně uložené a zajištěné, šroubky utahujte křížem proti sobě, aby bylo  
zajištěno důkladné utěsnění.    
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5. Údržba a čištění 

Následující vlivy prost ředí mohou mít negativní vliv na povrchovou úpravu s vítidla: 

• Kyselý déšť nebo kyselá půda • Vysoká koncentrace soli ve vzduchu 
• Posypová sůl • Čistící prostředky 
• Umělá hnojiva, zvláště pak v záhonech  

• Jiné chemické sloučeniny (např. herbicidy)  
 
Chraňte svítidlo adekvátním způsobem před těmito nepříznivými vlivy, abyste předešli nechtěným 
změnám na povrchu svítidla. 

1. Reflektor čistěte pouze, je-li vychladlý a odpojený od elektrické sít ě pomocí suchého 
měkkého hadru. Pokud nebudete postupovat v souladu s tímto upozorn ěním, riskujete 
nebezpe čí úrazu elektrickým proudem nebo popálenin v průběhu čištění.               
Nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky a/nebo chemikálie. 

2. Udržujte sklo reflektoru čisté. Pokud je sklo velmi znečištěné, např. hmyzem, použijte                 
na jeho vyčištění navlhčený hadr – nikdy nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky. 

3. Světelný zdroj (žárovka) vydrží velmi dlouho. 
 
 

6. Montáž (smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář) 
 
Před jakoukoliv činností na svítidle odpojte nejprve napájecí kabel od sí ťového nap ětí.           
Hrozí nebezpe čí úrazu elektrickým proudem! 
 
Používejte pouze díly, které jsou součástí dodávky s výrobkem nebo které jsou zmíněny 
v příslušenství! V opačném případě by nemusela být montáž bezpečná a hrozilo by nebezpe čí 
ohrožení života nebo vzniku požáru! 
 
Prohlédněte vnitřek svítidla na přítomnost volně se pohybujících částí . Pokud se takové předměty, 
které nejsou nikde popsány, ve svítidle nacházejí, reflektor nesmí být provozován. Hrozí nebezpe čí 
výskytu elektrického nap ětí na krytu svítidla! 
 
Přiložený montážní materiál použijte pouze v případě, je-li vhodný pro místo montáže svítidla.         
Pokud to možné není, tak použijte montážní materiál, který je v souladu s místem montáže.             
Použijete-li nevhodný montážní materiál, hrozí nebezpečí uvolnění svítidla a případně následného 
zranění osob. 
 
Místo montáže 
 

• Výrobek je přizpůsoben pro montáž do země. 
• Vyberte místo, kde není montáž nebezpečná (např. o svítidlo nemůže nikdo zakopnout         

nebo do něho vrazit) 
• Světelný výstup by měl být umístěn alespoň tak daleko od osvětlovaného povrchu,                            

jak je uvedeno na typovém štítku svítidla jako minimální vzdálenost:  

  
 
Věnujte zvláštní pozornost snadno ho řlavým p ředmětům (nap ř. list ům). 

 

4 

 

7. Recyklace 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
  

8. Technické údaje 
 

Provozní napětí:    230V / 50 Hz 
Příkon:      max. 35 W 
Světelný zdroj (žárovka):   HV Halogen GU10  
Úhel natočení:     180° 
Ochranná třída:     I   
Barva:      Stříbrno-šedá 
Třída ochrany:     IP65 
Patice:      GU10 
Rozměry (Ø x V):    95 mm x 160 mm (hlava reflektoru) 
 

9. Záruka 
 

Na zahradní svítidlo poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
 

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.                                        KOV/8/2012 

 


