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Noční osvětlení měnící barvy                             

 
 

Obj. č.: 57 57 12 
 

 

 

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nočního osvětlení měnícího barvy.  

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

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

Tento výrobek je určen pro provoz v síťové zásuvce (230V ~/50Hz) a používá se jako noční 
orientační osvětlení. 

Výrobek používejte pouze v suchých vnitřních prostorách. 

Jakékoliv jiné použití než je popsáno výše, může vést k poškození výrobku. Navíc může dojít              
ke zvýšení rizik jakými jsou zkrat, požár, úraz el. proudem, atd. Žádná součást výrobku nesmí být 
pozměňována nebo přestavována.   

 

2. Bezpečnostní pokyny 
 

V případě škody na majetku či výrobku zp ůsobené nedodržením 
bezpečnostních pokyn ů uvedených v návodu k použití se výrobce vyvazuje          
z odpov ědnosti za tyto škody. Výrobce dále nenese odpov ědnost za materiální 
škody či poran ění osob zp ůsobené v d ůsledku nedodržení bezpe čnostních 
pokyn ů dále uvedených. V t ěchto p řípadech je záruka neplatná.  
 
Symbol vyk řičníku vyobrazeného v trojúhelníku ozna čuje důležitou informaci   
v tomto návodu. P řed uvedením výrobku do provozu si pe člivě přečtěte celý 
návod k použití. Obsahuje d ůležité informace ohledn ě správné manipulace            
s výrobkem. 
 

• Výrobek není hračka a proto by měl být udržován mimo dosah dětí! Hrozí riziko úrazu 

elektrickým proudem. 

• Nikdy nenechávejte obalový materiál v dosahu malých dětí, může se pro ně stát nebezpečnou 
hračkou. Děti si nedokážou uvědomit rizika spojená s nesprávným použitím el. zařízení. Z tohoto 
důvodu buďte obzvlášť opatrní, pohybují-li se v okolí děti. 

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování výrobku dovoleno. 

• Výrobek zasouvejte pouze do elektrických zásuvek umístěných ve zdi (230V ~/50Hz),                         

ne do zásuvek prodlužovacích zásuvkových lišt. 

• Výrobek nesmí být vystaven přílišnému mechanickému namáhání nebo silným vibracím. 

• Svítidlo byste neměli uvádět do provozu bezprostředně po přechodu z chladného prostředí            

do tepla. Zkondenzovaná voda může výrobek zničit. 

• Výrobek je určen pro provoz v suchých vnitřních místnostech. 

• Nikdy nepolévejte elektrická zařízení kapalinami, riskujete tím požár nebo úraz el. proudem. 

Nedotýkejte se výrobku mokrýma rukama. 

• S výrobkem zacházejte opatrně, mohou jej poškodit údery, nebo pád a to dokonce i z malé 

výšky. 

• V případě, že svítidlo používáte v kombinaci s jinými zařízeními, je třeba dodržovat bezpečnostní 

pokyny uvedené v návodech k použití těchto zařízení. 
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• Výrobek nesmí být používán za nepříznivých okolních podmínek. Nepříznivými podmínkami 
jsou: 

 
− Vlhko nebo nadměrná vlhkost 

− Prach nebo hořlavé plyny, páry, rozpouštědla 

− Přímé sluneční záření a extrémní okolní teploty (<0°C nebo > +40°C)  

− Silné vibrace nebo mechanické namáhání 

• Máte-li důvod pochybovat, zda je provoz výrobku bezpečný, odpojte ho a zajistěte proti 
náhodnému použití. Za následujících podmínek není provoz svítidla bezpečný: 

- výrobek vykazuje viditelné poškození 

- výrobek nefunguje 

- výrobek byl delší dobu skladován za nevyhovujících podmínek 

- výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení během přepravy. 

 
• Servis, údržbu a opravy smí provádět pouze odborníci a odborné dílny. 

 

3. Uvedení do provozu 

Zasuňte noční světlo do el. zásuvky ve zdi (230V ~/50Hz). Nepoužívejte prodlužovací kabel! 

Před nočním světlem nesmí být umístěny žádné předměty nebo nábytek. Světelné 
odlesky mohou vést k chybné funkci soumrakového senzoru pomocí něhož je noční 
světlo několikrát vypnuto a zapnuto. 

• Soumrakový senzor je součástí nočního světla a automaticky jej zapíná v okamžiku,                    
kdy množství světla v místnosti poklesne pod určitou úroveň (např. večer). Noční světlo                    
je rovněž automaticky vypnuto při rozbřesku. 

• Krátkým stiskem tlačítka na přední straně nočního světla lze vypnout nebo zapnout měnící           
se barvy svitu osazených LED. Stejným způsobem lze zastavit změnu barev na barvě, kterou 
chcete, aby noční světlo nadále svítilo. 

Při odpojení nočního světla z elektrické zásuvky dojde ke ztrátě uložené barvy 
světla. Jakmile je noční světlo připojeno do elektrické zásuvky ve zdi, začne 
opětovně svítit měnícími se barvami. 

4. Údržba a čištění 

• Výrobek nevyžaduje žádnou údržbu a za žádných okolností jej nerozebírejte. 

• Před každým čištěním noční světlo nejdříve vypojte z el. zásuvky. Teprve tehdy je možné noční 
světlo jemným, čistým a suchým hadrem očistit. 

• Prach můžete jednoduše odstranit jemným a čistým kartáčkem. 

• Nepoužívejte agresivní čistící prostředky. Ty mohou poškodit plastový obal výrobku                        
(může dojít k vyblednutí) 

 

4 

 

5. 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! 
 
 

6. Technické údaje 

Provozní napětí: …………………………………..230V ~ / 50Hz 

Příkon: ……………………………………………..cca 0,5 W 

Žárovka:……………………………………………barevné LED – žlutá, modrá, zelená (nevyměnitelné) 
 

7. Záruka 

Na noční osvětlení se změnou barev 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!  
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