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Varování!

Seznamte se, prosím, s návodem k obsluze obsaženým v tomto zpracování, protože obsahuje důležité informace spojené s
bezpečností instalování a používání zařízení.
K obsluze zařízení nepřipouštějte osoby, které se neseznámily s návodem.
Návod je třeba uchovat, protože může být v budoucnosti zapotřebí. Zařízení používejte výhradně k účelům stanoveným v tomto
návodu.
Zařízení před spuštěním vybalte. Po odstranění obalu se ujistěte, že je zařízení v dobrém stavu.
Pokud má výrobek závady, nesmí se používat, dokud nebude opraven.
Výrobek je určen k domácímu i ke komerčnímu použití a nemůže být používán v rozporu se svým určením.
Výrobce nenese zodpovědnost za škody plynoucí z nedodržování zásad umístěných v návodu, proto doporučujeme postupovat
shodně s výše uvedenými pokyny bezpečnosti práce, obsluhy a údržby zařízení. Takto si zajistíte bezpečnost a vyhnete se poškození
zařízení.
Výrobce ani distributor nezodpovídají za ztráty nebo škody spojené s produktem, včetně ekonomických nebo nehmotných ztrát,
ušlého zisku, příjmů, dat, požitků během používání produktu nebo jiných s ním spojených produktů - nepřímé, náhodné nebo
vyvolané ztrátou nebo zničením. Výše uvedené ustanovení platí bez ohledu na to, jestli se ztráta nebo zničení vztahují k:
1.Zhoršení kvality nebo nefungování produktu nebo s ním spojených produktů z důvodu poškození, jakož i nepřístupnosti produktu
předaného k opravě, čímž byly vyvolány prostoje, časové ztráty uživatele nebo přestávky v podnikání;
2. Nesprávným výsledkům práce produktu nebo s ním spojených produktů;
3. Týká se to ztrát a škod podle libovolné právní teorie, včetně zanedbání a jiných škod, ukončení kontraktu, vyjádřené nebo
domýšlené záruky a samotné zodpovědnosti (dokonce i tehdy, když byl výrobce nebo distributor informován o možnosti výskytu
takovýchto škod).

Bezpečnostní pokyny:
Obzvláštní pozornost byla při navrhování věnována standardům kvality zařízení, nejdůležitějším faktorem přitom bylo zajistit
bezpečnost používání.
Zařízení chraňte před kontaktem se žíravými, barvícími a viskózními kapalinami.

Toto zařízení bylo navrženo, aby opětovně začalo fungovat v případě obnovení napájení elektrickou energií po přerušení napájení.
Před přepravou zařízení vypněte.
Před připojením zařízení k napájení zkontrolujte, jestli je dodávané napětí shodné s jmenovitým napětím uvedeným v návodu.
Pozor! Doporučujeme používání zabezpečení pro přídavnou ochranu zařízení před případnými následky přepětí, k nimž
v rozvodech dochází. Ochrana proti přetížení představuje efektivní ochranu před náhodným přísunem vyšších napětí,
než je to jmenovité, na zařízení. Poškození způsobené přívodem vyšších napětí než jsou uvedena v návodu nespadají
mezi záruční opravy.

Správná likvidace produktu:
Symbol přeškrtnutého koše znamená, že tento výrobek nemůže být vyhozen s jiným komunálním odpadem v celé EU. Abychom se
vyhnuli případnému ohrožení životného prostředí nebo zdraví vyvolanému nekontrolovaným ukládáním odpadů, je třeba ho předat k
recyklaci a propagovat tak udržitelné využívání přírodních zdrojů.
Pro vrácení doslouživšího produktu použijte systém odběru a skladování zařízení tohoto typu nebo kontaktujte prodejce, u kterého
byl zakoupený. Bude pak podroben recyklaci příznivé k životnímu prostředí.

Nepoužívejte zařízení v případě poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, když nefunguje správně nebo když bylo poškozeno nebo
upuštěno. Poškozený napájecí kabel nebo zástrčka musí být vyměněny za nové výrobcem, personálem servisního místa nebo osobou
s příslušnou kvalifikací, aby se zamezilo riziku úrazu elektrickým proudem. S ohledem na bezpečnost nedoporučujeme opravovat
zařízení samostatně.
Zařízení není určeno k obsluze osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo psychickými schopnostmi nebo
osobami bez zkušeností nebo neznajících obsluhu takovéhoto zařízení, leda by k používání docházelo pod dohledem osoby
zodpovědné za jejich bezpečí nebo v souladu s návodem k použití předaným takovouto osobou.
Nedotýkejte se zástrčky vlhkými dlaněmi! Pro vytáhnutí zástrčky ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
Zařízení používejte výhradně v souladu s jeho určením popsaným v tomto návodu. Používání příslušenství nedoporučeného
výrobcem zařízení může vyvolat požár, úraz elektrickým proudem nebo fyzické zranění.
Symbol blesku uvnitř rovnostranného trojúhelníku znamená přítomnost nebezpečného napětí, které se nachází pod krytem zařízení.
Může představovat ohrožení zdraví a života uživatele.
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LED  lampička  s  další  zásuvkou  230V  pro  osvětlení
obýváků,  chodeb,  ložnice,  dětského  pokoje,  kuchyně  a
dalších  místností.  Vestavěné  soumrakové  čidlo  zapne
lampičku pouze při menší intenzitě světla.

Pozor!  Lampička  nemá fyzický  vypínač  -  svítí  v  noci,
pokud je zapojena do síťové zásuvky.

Druh zařízení: Noční lampička s elektrickou zástrčkou.

Zdroj světla: LED SMD

Barva světla: Neutrální, 4000 K

Pohybové čidlo:

Soumrakové čidlo:

Počet zásuvek: 1 ks.

Typ zásuvky: CEE 7/5 Typ E

Typ zástrčky: CEE 7/7

Uzemnění:

Vybrané vlastnosti: Soumrakové čidlo - zapnutí LED : Intenzita osvětlení < 10 lx

Kryt: Plast

Napájení: 230 V AC / 50 Hz

Spotřeba energie: 0.8 W

Barva: Bílá

Hmotnost: 0.08 kg

Rozměry: 65  x 55  x 55 mm
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Výrobce / Značka: ORNO

Záruka: 2 roky
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Příklad použití: 
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