
 

 

SK Použitá žiarovka: E27 Max:60W AC 200V-240V~50/60Hz 

- Udržujte svietidlo mimo vlhkosti a tepla.  

- Nechytajte žiarovku, keď svieti.  

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a vyčkajte aspoň 5 minút, kým žiarovka nevychladne a vy ju 

môžete vymeniť. 

- Nedotýkajte sa vypínača s vlhkými či mokrými rukami.  

- Nevymieňajte žiadnu časť lampy svojpomocne.  

- Externý flexibilný kábel tohto svietidla nemôže byť vymenený; ak je kábel poškodený, 

svietidlo by malo byť zničené. 

- Tento prístroj nie je určený pre používanie osôb (zahŕňa aj deti) so zníženou fyzickou, 

motorickou či mentálnou spôsobilosťou, alebo ľuďom s nedostatkom skúseností, aj keď sú 

pod dohľadom zodpovednej osoby, alebo ich zodpovedná osoba poučila o zásadách 

používania prístroja.  

- Deti by mali byť pod dozorom dospelých, aby sa predišlo ich hraniu sa so zariadením.  

 

 Tento symbol uvedený na produkte znamená, že je klasifikovaný ako Elektrické alebo 

Elektronické zariadenie a nemôže byť vyhodené pri ukončení jeho životnosti s ostatným 

domácim alebo priemyslovým odpadom. 

Smernica ( 2002/96/EC) o Elektrických a elektronických odpadoch(WEEE) bola zavedená, aby 

pomáhala recyklovať produkty najlepšími dostupnými technológiami, aby znižovala vplyv na 

životné prostredie, šetrne zachádzala s nebezpečnými látkami a vyhla sa zvyšujúcemu počtu 

skládok. Pre poskytnutie bližších informácii o správnej likvidácii elektrických a elektronických 

zariadení, sa obráťte na najbližšie miestne orgány.  

 

ZÁRUKA 

 

ZÁRUKA 24 mesiacov od dňa kúpy s ohľadom na zistené vady – podľa nášho zváženia- sa 

vzťahuje na chybné spracovanie alebo vady materiálu. Záruke je platná iba s úplným 

vyplneným záručným listom a účtom za nákup. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie 

zariadenia, ku  ktorému došlo v dôsledku nesprávnej manipulácie, demontáže alebo 

náhodnému rozbitiu. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku vád. 

 



V prípade potrebnej záručnej opravy, prosím zašlite kompletný výrobok s krátkym popisom 

vady, opečiatkovaným záručným listom a pokladničným dokladom, na Technické oddelenie.    

 

Vaše meno 

 

 

Adresa 

 

 

Mesto 

 

Produktové/Výrobné číslo 

 

 

Produkt 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Dátum kúpy (priložte pokladničný doklad) 

____________________________________________________________________________ 

Razítko predajcu 

____________________________________________________________________________ 

Vaša reklamácia:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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CZ Použitá žárovka: E27 Max:60W AC 200V-240V~50/60Hz 

- Udržujte svítidlo mimo vlhkosti a tepla.  

- Nechytejte žárovku, když svítí.  

- Vyjměte  zástrčku ze zásuvky a vyčkejte aspoň 5 minut, než žárovka nevychladne a vy ji můžete 

vyměnit. 

- Nedotýkejte se vypínače s vlhkými či mokrými rukami.  

- Nevyměňujte žádnou část lampy svépomocí.  

- Externí flexibilní kabel tohoto svítidla nemůže být vyměněný; v případě ,že kabel je poškozený, svítidlo 

by mělo být zničené. 

- Tento přístroj není je určený pro používaní osob (zahrnuje i děti) se sníženou fyzickou, motorickou či 

mentální způsobilostí, a nebo lidem s nedostatkem zkušeností, i když jsou pod dohledem  zodpovědné 

osoby, a nebo je  zodpovědná osoba poučila o zásadách používání přístroje.  

- Děti by měli být pod dozorem dospělých, aby se předešlo jejich hře se zařízením.  

 

 Tento symbol uvedený na produktu znamená, že je klasifikovaný jako Elektrické nebo 

Elektronické zařízení a nemůže být vyhozené  při ukončení jeho životnosti s ostatním domácím nebo 

průmyslovým odpadem. 

Směrnice ( 2002/96/EC) o Elektrických a elektronických odpadech (WEEE) byla zavedená, aby 

pomáhala recyklovat produkty nejlepšími dostupnými technologiemi, aby snižovala vliv na životní 

prostředí, šetrně zacházela s nebezpečnými látkami a vyhnula se zvyšujícímu počtu skládek. Pro 

poskytnutí bližších informaci o správné likvidaci elektrických a elektronických zařízení, se obraťte na 

nejbližší místní orgány.  

 

ZÁRUKA 

 
ZÁRUKA 24 měsíců ode dne nákupu s ohledem na zištěné vady – podle našeho zvážení- se vztahuje na 

chybné zpracování a nebo vady materiálu. Záruka je platná jen s úplným vyplněným záručním listem 

a účtem za nákup. Záruka se nevztahuje na poškození zařízení, ke  kterému došlo v důsledku 

nesprávné manipulace, demontáže a nebo náhodnému rozbití. Záruka se nevztahuje na škody 

vzniknuté v důsledku vad. 

 

 

 

 

 

 



V případě potřebné záruční opravy, prosím zašlete kompletní výrobek s krátkým popisem vady, 

orazítkovaným záručním listem a pokladním dokladem, na Technické oddělení.    

 

 
Jméno a příjmení 

 

 
Adresa 

 

 
Město 

 

 
Produktové/Výrobní číslo 

 

 
Produkt 

____________________________________________________________________________ 

Datum nákupu (přiložte pokladní doklad) 

____________________________________________________________________________ 

Razítko prodejce 

____________________________________________________________________________ 

Vaše reklamace:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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