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oBEcNÉ zAsADY MoNTAŽE oSVĚTLENÍ NABYTKU
PODMINKY ZARUKY

Na sortiment prodávanýfiímou soTAx s.Í'o'' pIovozu'ícípřodejny LM interiérje poskytována záručnídoba 24
měsícůode dne prod€ i e' pokud je zákazník spotřebit€ l em a zbožínebud€ Používánopro podn.katelské úče|y.
záruka s€ vztahuje na vady' kterése mohou v uvedenédobě i při vhodnémumístění,běžnéma obvyklém
používání
a při dodržovánísprávnéúrtržby
vyskytnout.
záruka sé nevztahuje na přirozenéopotřebénívzn|k|éběžnýmužíváním,
an| na poškozenívzn|klá v .tos|edku
nevhodnéhoumístění( přímésIuneční
záření,sá|avétep|o, nadměrná v|hkost),nesprávnéhopoužívání
a
špatnéa násiInémanlpu|acq nevhodnou údržbou.
záruka se nevztahuie na vady vznik|énevhodnýmsk|adováníma dopravou,nebo používáním
v iiném prostředí
a 2a iiných nežurčenýchpodmínek'
záruka se nevztahuje na závady vznik|énásIlnýmizásahy, nevýrobníúpravou,nesprávnou montážÍa
demontáží.
všeobecně - zákaz po|'živáníchemických ozpouštěde| (trich|orety|en, aceton, benzin' |íh'..)k čištěníiak
p|astových tak i kovových nebo sk|eněných částívýrobku'
Před zapojením výrobku do e|ektfické zásuvky nejdříve zkontřo|ujte přívodníkabe| a svoJi zásuvku.
v případě lievného poškozenízásuvky výrobek nazapoiujte' v případě poškozenípřívodníhokabetu' tÍafa nebo
vypínače,výrobek NEZAPoJuJTE a bezodk|adně rek|amujte u prod€ J ce U kterého byl Yýrobek zakoupen.
Rek|amacebude posuzována a řešenadle Platné|egis|ativyv zákonné|hútě30 dnů'pokud se prodávajícíse
spotřebite|emnedohodnouna delšímlhůtě.
výriobek je určenk běžnémupoužívánív bytových prostorech s pokoiovou teplotou a v|hkostía
nesmí se vystavovat extrémnímtep|otám a v|hkosti.
sto|ní|ampy' lampičky,stojacílampy, osvěttenískříněk a LED osvět|eníjsou určenydo bytových Interiérů
s teplotou 10 - 3ooc' se standartnív|hkostívzduchu' nejsou urěeny do Y|hkéhoprostředía k bazénům.
E|ektrické
spotřebičea kabe|ychraňtepřed sá|aým tepIema otevřenýmohněm.
chraňtepřed umístěňím
v b|ízkosti
zdrojůtep|aa tepe|ného
sálání,u krbů.HrozínejenrychléstáÍnutí,
a|ei vznik
zahořenía nás|ednýpožár'

zÁseovsezprčNÉ
MoÍ{rÁŽe
a pouŽrrÍ:

sestavy vestavných skříňkových LED svítide|jsou určenypro zapojení do sítě střídavéhonapětí 23ov/5oHz'
vyrobené ve u. k|as.f.kační
třídě třídě ochřany proti úrazu etektrickým proudem' s|oužípouze pÍo vnitřní
použití.
v prúběhučištění
a údržby,odpo'te vždyadaptérod sítě.
lnsta|aci provéstv sou|adus doporučením
pod|epokynúk lnsta|aciv pořadíuvedenémve výkresech.
Při montážiNESMÍbýt napájecízdroi připojen k€ zdro'Íe|éktrické
€ n ergie.
LED svítidla jsou určenypro nápájení ze zdřoje 23ov-Ac t !'zv-Dc a jsou konstruovány pro skleněné po|ice
ot|oušťce4.8mm'
Př. montážidbejte zvýšenéopatrnosti' sk|eněnépo|icemohou mítostréhrant|a hrozínebezpečí
poranění'
Pokud nechcete de|šidobu používatosvět|ení,odpojte napá'ecí sysstém od € | € k trické síťě'
K č.štěnípoužíveit€ pouze suchý hadřik, neporržíveitežádnéčistícíprostředky.
v případě jakýchkol|v pochybností kontaktujte prosím osobu s přís|ušnýmioprávněními'
Po skončeníživotnosti spotřebiče s ním nak|ádejte jako s odpadem, to znamená, předeite odpad oprávněné
osobě' která zajistíieho Iikvidaci(např. sběrný dvůr)'
upozoÍňuieme,že nebudou.li dodrženypokyny obsaženév tomto návodu, neručívýrobce za eventuá|níškody
Yznik|éneodbornoumanIpulacís výrobkem.

