
                                                                                   Návod k obsluze
Halogenové reflektory

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu.
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!

Popis: 

Reflektor slouží jako venkovní i vnitřní osvětlení. Svítidlo je
napájeno ze sítě 230 V/AC, 50Hz. Díky ochraně IP44 je
reflektor vhodný pro venkovní použití.

Bezpečnost:

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

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Před vložením světelného zdroje se ujistěte, že je reflektor odpojen od zdroje napájení a jeho kryt je chladný. Nikdy se 
nedotýkejte světelného zdroje holýma rukama. Používejte suchý hadřík, který je zbaven mastnoty. 

1. Odstraňte šroubky pro připevnění reflektoru.

2. Opatrně sejměte přední skleněnou část.

3. Vložte žárovku dle typu (Při nákupu světelného zdroje věnujte pozornost požadovaným rozměrům a parametrům.) 

4. Přední skleněnou část vraťte na své místo.

5. Přišroubujte šrouby pro připevnění krytu reflektoru.

Instalace a připojení reflektoru 

Při výběru místa pro provoz reflektoru mějte na paměti, že nesmí být vystaven vibracím, horku, ani chladu. Tyto faktory by 
mohly vést k poruchám. Reflektor se doporučuje montovat pouze na svislou zeď. Instalační výška: 2 – 3 metry (doporučená 
výška je 2,4 m).  Abyste zajistili správnou instalaci, postupujte podle níže uvedeného návodu:

• Odšroubujte šrouby z držáku pro připevnění krytu.

• Přidržte kryt proti místu, na které chcete reflektor namontovat.

• Tužkou si vyznačte na zdi polohu montážních otvorů.

• Vyvrtejte otvory do zdi.

• Upevněte kryt na požadované místo na zdi

• Připojte kabel do reflektoru na označené kontakty

• Ubezpečte se, že připojovací kabel je nainstalovaný správně a že je zabezpečený pomocí uvolnění napětí připojovacího 
kabelu.

• Po dokončení připojení položte reflektor na kryt a upevněte jej ke krytu upevňovacími šroubky 

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte 
žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit 
pouzdro produktu. 

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 prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, 
nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
      Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o. 


