
                                                                                   Návod k obsluze

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!

T603 LED Kvantové dotykové světlo, bílá, 6ks 

Popis:

Moderní, hmatové žárovky s inovativním modulárním systémem ve tvaru šestiúhelníku. Sami 
se rozhodněte, kolik světla potřebujete. Každá lampa funguje samostatně . Podle svých potřeb 
můžete lampy libovolně zapínat a vypínat jedním dotykem. Žárovky jsou vybaveny moderním 
magnetickým spojovacím systémem, díky kterému z nich můžete uspořádat různé kompozice. 
Vytvořte si vlastní jedinečné rozvržení a dejte místnosti jedinečný charakter.

2 možnosti montáže:

-Na kolících (nejsou součástí dodávky) - na zadní straně každé lampy jsou otvory, kam můžete
lampy pověsit.

-Pomocí lepicí pásky (součást sady)

Obsah sady:

6 světel, 6 pásek, 1 napájecí adaptér

Použití:

Vyberte pro instalaci požadované místo a ujistěte se, že zásuvka je v dostatečné vzdálenosti
k drátu.

Připojte napájení do šestihranný rampového panelu.
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Vyvrtejte otvory na zadní straně zdi a upravteprvní šestiúhelník.

Použijte lepidlo a jiné k upevnění na zeď. ( připomenutí: při spojování velkých světelných 
obrazovek je doporučeno zesílit moduly v uprostřed hřebíky, které poskytnou silnou podporu 
jejich okolí kolem modulů)

Schematická šablona vzdálenosti instalace hřebíků
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Spojte každé šestihranné tělo dohromady a vzájemně adsorbujte moduly magnetickou silou.

Po dokončení sestřihu modulu. Jemně se dotkněte rukou, abyste zjistili, že každý šestihranný 
panel lampy může vyzařovat světlo.

Stačí se dotknout ruky modulu, který chcete rozsvítit, a vestavěný senzor detekuje vaši 
operaci a provede příslušnou operaci spínače světla. Nepoužívejte velkou sílu.

Technické parametry:

Počet prvků: 6

Typ světla: LED

Dotykové panely

Barva světla: studená bílá

Výkon: 2W / 12V

Napájení: 12V (zvládne max.12 lamp)

Montáž: oboustranná lepicí páska (součást sady)

Rozměry 1 lampy (průměr x tloušťka): 10 cm x 2 cm

Bezpečnost:

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

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

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

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

díly přístroje nebo se zranit

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. 
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