Dovozce: FOS svítidla Česká republika s.r.o., Košice 24, 28504 Uhlířské Janovice
IČO: 04355725
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Upozorňujeme na platnou normu EN50110-1. Nerespektováním jejího znění, zejména, že
svítidla může zapojovat pouze osoba s platným certifikátem v oboru elektro podle vyhlášky
50/78 Sb par.7 a výš, konáte na vlastní nebezpečí a vystavujete se zásahem elektrickým
proudem a možnému úrazu neslučitelným se životem.
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svítidla může zapojovat pouze osoba s platným certifikátem v oboru elektro podle vyhlášky
50/78 Sb par.7 a výš, konáte na vlastní nebezpečí a vystavujete se zásahem elektrickým
proudem a možnému úrazu neslučitelným se životem.

Při výměně světelného zdroje, který není integrovaný (lze ho vyměnit pouze rukou) nebo při
čištění svítidla zkontrolujte, zda je svítidlo vypnuté a shozen hlavní jistič.
Použijte světelné zdroje s maximálním příkonem uvedeným přímo na svítidle. Volte vhodný
tvar, který se nebude dotýkat stínidla.
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Použijte světelné zdroje s maximálním příkonem uvedeným přímo na svítidle. Volte vhodný
tvar, který se nebude dotýkat stínidla.

Používejte elektrické napětí, které je uvedeno na štítku svítidla.

Používejte elektrické napětí, které je uvedeno na štítku svítidla.

Pozor na mechanická poškození kabelů stolních a stojacích lamp. Nechte je vyměnit
odbornou osobou za nová a v žádném případě je neopravujte. Hrozí nebezpečí zásahem
elektrickým proudem.
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elektrickým proudem.

Prodlužování kabelů u závěsných svítidel je považováno za zásah do svítidla a může ho
provádět pouze odborná osoba viz výše.

Prodlužování kabelů u závěsných svítidel je považováno za zásah do svítidla a může ho
provádět pouze odborná osoba viz výše.

Vidlici ze zásuvky vytahujte za vidlici a nikoli za kabel, aby nedošlo k náhodnému vytržení
kabelu z vidlice nebo trafa.

Vidlici ze zásuvky vytahujte za vidlici a nikoli za kabel, aby nedošlo k náhodnému vytržení
kabelu z vidlice nebo trafa.

Do dotykových svítidel nepoužívejte světelné zdroje typu LED. Hrozí zkrat.

Do dotykových svítidel nepoužívejte světelné zdroje typu LED. Hrozí zkrat.

Pokud není uvedeno jinak, nepoužívejte k čištění svítidel abrazivní a agresivní přípravky,
stejně tak odmašťující přípravky bez dalšího ošetření kovu. Může dojít ke korozi a nevratnému
poškození povrchu.
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stejně tak odmašťující přípravky bez dalšího ošetření kovu. Může dojít ke korozi a nevratnému
poškození povrchu.

Bublinky ve skle jsou obvyklé. Tzv. čajové skvrny, které se časem udělají na nerezových
površích jsou běžnou reakcí kovu, nejedná se o vadu.

Bublinky ve skle jsou obvyklé. Tzv. čajové skvrny, které se časem udělají na nerezových
površích jsou běžnou reakcí kovu, nejedná se o vadu.

Vyřazená svítidla a světelné zdroje odkládejte do popelnic pro elektrozařízení nebo do
sběrného dvora. Rozhodně neodkládejte do směsného odpadu.

Vyřazená svítidla a světelné zdroje odkládejte do popelnic pro elektrozařízení nebo do
sběrného dvora. Rozhodně neodkládejte do směsného odpadu.

Zkontrolujte, že jste vybalili všechny části z balení a že máte všechny drobné díly (šroubky)
které se mohly při přepravě uvolnit. Mohou zapadnout i mezi spodní výklopné části krabice.
Stejně tak sklo může být pod falešným dnem.

Zkontrolujte, že jste vybalili všechny části z balení a že máte všechny drobné díly (šroubky)
které se mohly při přepravě uvolnit. Mohou zapadnout i mezi spodní výklopné části krabice.
Stejně tak sklo může být pod falešným dnem.

Pokud je v krabici od výrobce obrázkový montážní návod, pečlivě ho prostudujte a dodržujte
postup při sestavení svítidla a montáži.

Pokud je v krabici od výrobce obrázkový montážní návod, pečlivě ho prostudujte a dodržujte
postup při sestavení svítidla a montáži.

V případě, že chcete zkonzultovat způsob montáže nebo zapojení, můžete využít
HOT LINKU: PO-PÁ 10:00 - 11:00 a 13:00 - 14:00 na tel. čísle 792 309 136
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