










CZ - BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

HU - BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

P - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

HR - SIGURNOSNE UPUTE
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Přístroj odpovídá evropským bezpečnostním normám EN 60 598-1.

Az európai EN 60 598-1 biztonsági szabványoknak megfelelő készülék.

Aparelho de acordo com as normas de segurança Europeias EN 60 598-1.

Uređaj je u skladu s europskim sigurnosnim standardima EN 60 598-1.

Přístroj, který může být instalován pouze na stěnu.

 Csak falra szerelhető készülék.

Uređaj koji može biti ugrađen samo na zidu.

Každý materiál vyžaduje speciální upevňovací příslušenství. Použijte šrouby a hmoždinky vhodné pro materiál, k 
němuž budou připevněny. Ty, které jsou součástí výrobku, by mohly být nevhodné.

Minden anyag speciális rögzítési tartozékokat igényel. Annak az anyagnak megfelelő csavarokat és tipliket használjon, 
amelyhez a készüléket rögzíteni kívánja. A csomagban találhatók nem feltétlenül felelnek meg.

pričvršćeni. Dostavljeni djelovi  mogu biti neprikladni. 

Světelný zdroj s nevyměnitelnými diodami emitujícími světlo (LED). Nerozmontovávejte výrobek, protože diody 
mohou poškodit zrak. Neponořujte do vody. Čistěte navlhčeným hadrem bez silných ředidel a přípravků.

Nem cserélhető fénykibocsátó diódákkal (LED) ellátott fényforrás. Ne szerelje szét a készüléket, mert a diódák 
szemsérülést okozhatnak. Ne merítse vízbe. Nedves ronggyal tisztítsa, kerülje oldószerek és erős tisztítószerek 
használatát.

Izvor svjetlosti sa diodom bljeskalicom (LED) nisu zamjenjivi. Nemojte rastavljati proizvod jer diode mogu oštetiti oči. 
Nemojte uranjati u vodu. Obrišite vlažnom krpom i izbjegavajte jake deterdžente i otapala. 

Fonte luminosa com díodos emissores de luz (LED) não substituíveis. Não desmontar o produto, os díodos podem 

Absolutně chráněn proti vniknutí prachu.

Porral szemben teljesen védett.

Potpuno zaštićen od prodora prašine.

Protegido totalmente contra a entrada de poeira.

Chráněn proti tryskající vodě.

Vízsugarakkal szemben védett.

Zaštićeno od vode u mlazu.

Protegido contra jatos de água.

Ha a külső elektromos kábel sérült, azt azonnal ki kell cseréltetni a gyártóval, a viszonteladóval vagy szakképzett 
villanyszerelővel.

Mezi žárovkou a osvětlovaným předmětem udržujte vždy minimální bezpečnostní vzdálenost uvedenou v ikoně. 
Pokud nebude dodržena minimální vzdálenost, lampa může způsobit požár.

A lámpa és a megvilágított tárgy között mindig tartsa be az ikonon megjelölt minimális biztonsági távolságot. A lámpa 
tüzet okozhat, ha nem tartja be a minimális távolságot.

Između žarulje i osvijetljenjog objekta držite uvijek minimalnu sigurnu udaljenost, kao što je to prikazano na slici. Ako 
se minimalna udaljenost ne poštuje, žarulja može izazvati požar. 

Manter sempre, entre a lâmpada e o objeto iluminado, a distância mínima de segurança indicada no ícone. A lâmpada 
pode provocar um incêndio se a distância mínima não for respeitada.

Chráněn proti proniknutí pevných těles o průměru větším než 2,5 mm. 

2,5 mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolásával szemben védett. 

Zaštićen od prodora čvrstih objekata s promjerom većim od 2,5 mm.

Protegido contra a entrada de corpos sólidos de diâmetro superior a 2,5 mm. 

Přístroj vhodný k přímé instalaci na běžně hořlavé plochy.

A készülék alkalmas normál körülmények között gyúlékony felületekre történő telepítésre. 

Oprema pogodna za izravnu ugradnju na normalno zapaljivim površinama.

Třída II elektrická bezpečnost zaručena hlavní izolací a dvojitou nebo zesílenou izolací. Nemusí mít uzemnění.

II. Oszt. Az elektromos biztonságot a fő szigetelés és egy dupla szigetelés vagy megerősített szigetelés biztosítja. 
Földelés nem szükséges.

Sigurnosna električna klasa II zajamčena je glavnom električnom izolacijom i dvostrukom ili pojačanom izolacijom. 
Uzemljenje nije neophodno.

Classe II de Segurança elétrica garantida pelo isolamento principal e por um duplo isolamento ou por um isolamento 
reforçado. Não deve possuir ligação à terra.

Chráněn proti padání vody s maximálním sklonem 15º.

Maximum 15º dőlésszögben eső vízcseppekkel szemben védett.

Zaštićeno od pada vode pod maksimalnim vertikalnim nagibom do 15°.

Protegido contra a queda de água com inclinação máxima de 15º.

Chráněn proti dlouhodobému ponoření.

Hosszabb ideig tartó merítéssel szemben védett.

Zaštićeno kod duljih uranjanja.

Protegido contra a imersão prolongada.

Tento přístroj nesmí být vyhazován do běžného městského odpadu. Co se týče likvidace, je třeba se informovat u 
místních orgánů o způsobu sběru.

A készüléket tilos a háztartási hulladék közé dobni. Ártalmatlanítására vonatkozóan kérjen információt a helyi 
hatóságoknál.

Este aparelho não deve ser eliminado junto com o lixo urbano normal. Para a sua eliminação, contatar as autoridades 
locais para informações sobre as modalidades de recolha.

Ovaj uređaj se ne smije odlagati zajedno s kućnim otpadom. U vezi prikupljanja tražite informacije od lokalnih vlasti. 

Tíha lampy musí být podpírána řetězem. Seřiďte elektrický kabel tak, aby byl delší než řetěz.

A lámpatest súlyát a láncnak kell viselnie. Úgy szabályozza az elektromos kábel hosszát, hogy az hosszabb legyen a 
láncnál. 

O peso da lâmpada deve ser suportado pela corrente. Regular o cabo elétrico de forma que seja mais comprido que 
a corrente.

Težina svjetiljke mora biti podržana lancem. Podesite električni kabel, na način da bude dulji od lanca.

Chráněn proti proniknutí pevných těles o průměru větším než 50 mm.

50 mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolásával szemben védett.

Zaštićen od prodora čvrstih objekata s promjerom većim od 50 mm.

Protegido contra a entrada de corpos sólidos de diâmetro superior a 50 mm.

Dobře utáhněte všechny šrouby, abyste se vyvarovali problémů při kontaktu.

Alaposan szorítsa meg a csavarokat az érintkezési problémák megelőzése érdekében.

Apertar bem todos os parafusos para evitar problemas de contato.

Dobro stegnite sve vijke kako bi se izbjegao problem kontakta. 

Přístroj vybavený pojistkou. Jestliže se lampa nerozsvítí, vyměňte pojistku.

Olvadó biztosítékkal ellátott készülék. Ha a lámpa nem gyullad fel, cserélje ki a biztosítékot.

Uređaj ima osigurač. Ako se žaruljica ne pali, zamijeniti osigurač.

Aparelho equipado com fusível. Se a lâmpada não acender, substituir o fusível.

Nechráněn.

Nem védett.

Nije zaštićen

Não protegido.

Chráněn proti silně tryskající vodě.

Erős vízsugarakkal szemben védett.

Zaštićeno od jakih vodenih mlazova.

rotegido contra jatos potentes de água.

Před instalací nebo jakoukoliv operací údržby vždy odpojte síťové napětí. 

A telepítés vagy bármilyen karbantartási művelet megkezdése előtt mindig áramtalanítsa a készüléket.

Cortar sempre a alimentação de rede antes de iniciar a instalação ou qualquer tipo de manutenção. 

Uvijek isključite strujno napajanje prije početka instalacije ili bilo koje vrste održavanja ili popravljanja uređaja.

Samoochranná žárovka. Používejte pouze žárovky označené tímto symbolem. Halogenové žárovky se velmi zahřívají. 
Před výměnou počkejte, až zchladnou.

Önvédő lámpa. Csak ezzel a szimbólummal jelölt lámpákat használjon. A halogén lámpák rendkívüli mértékben 
felmelegedhetnek. Csere előtt várja meg, míg kihűlnek.

Samozaštitna žarulja. Koristite samo žarulje označene ovim znakom. Halogene žarulje mogu biti jako vruće. Pričekajte 
da se ohlade prije zamjene.

Lâmpada com proteção. Utilizar apenas lâmpadas indicadas com este símbolo. As lâmpadas de halogêneo se tornam 
muito quentes. Antes de substituí-las, esperar que esfriem.

Chráněn proti proniknutí pevných těles o průměru větším než 1 mm.

1 mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolásával szemben védett.

Zaštićen od prodora čvrstih objekata s promjerom većim od 1 mm.

Protegido contra a entrada de corpos sólidos de diâmetro superior a 1 mm.

Přístroj nevhodný k přímé instalaci na běžně hořlavé plochy.

A készülék nem alkalmas normál körülmények között gyúlékony felületekre történő szerelésre.

Oprema nije pogodna za izravnu ugradnju na normalno zapaljivim površinama.

Třída III elektrická bezpečnost zaručena napájením o velmi nízkém napětí (nižším než 50 Volt).  Nemusí mít uzemnění.

III. Oszt. Az elektromos biztonságot a rendkívül alacsony feszültségű betáplálás biztosítja (50 Voltnál alacsonyabb). 
Földelés nem szükséges.

Sigurnosna električna klasa III zajamčena je napajanjem niskim naponima (nižim od 50 Volta). Uzemljenje nije 
neophodno. 

Classe III de Segurança elétrica garantida pela alimentação com tensão baixíssima (inferior a 50 Volts). Não deve 
possuir ligação à terra.

Chráněn proti dešti.

Esővel szemben védett.

Zaštićeno od kiše.

Protegido contra a chuva.

Přístroj není vhodný k tomu, aby byl obalen termoizolačním materiálem.

Szigetelő anyaggal történő burkolásra nem alkalmas készülék.

Uređaj nije pogodan pokrivanju toplinskim izolacijskim materijalom.

Aparelho não idôneo para ser coberto por material termicamente isolante.

Néhány speciális szabályozás értelmében a telepítést villanyszerelő szakemberrel kell elvégeztetni.

Používejte pouze žárovky o výkonu, který nepřevyšuje uvedenou hodnotu.

Csak a feltüntetett teljesítményt nem meghaladó lámpákat használjon.

Koristite isključivo žarulje sa voltažom koja nije veća od naznačenog napona.

Usar apenas lâmpadas com uma potência que não supere a potência indicada.

Chráněn proti proniknutí pevných těles o průměru větším než 12 mm.

12 mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolásával szemben védett.

Zaštićen od prodora čvrstih objekata s promjerom većim od 12 mm.

Protegido contra a entrada de corpos sólidos de diâmetro superior a 12 mm.

Přístroj, který může být instalován pouze v interiéru.

Csak beltérbe telepíthető készülék.

Este aparelho só pode ser instalado em ambiente fechado.

Uređaj koji se može instalirati isključivo u zatvorenom prostoru.

Třída I elektrická bezpečnost zaručena hlavní izolací a ochranným vodičem (uzemnění) připojeným ke kovové struktuře 
lampy. Uzemnění povinné.

I. Oszt. Az elektromos biztonságot a fő szigetelés és a lámpatest fém szerkezetéhez csatlakoztatott védővezető 
(földelés) biztosítja. Földelés kötelező.

Sigurnosna električna klasa I zajamčena je glavnom električnom izolacijom i dodatnim zaštitnim vodičem (uzem-
ljenjem) spojenog na metalnu strukturu svjetiljke. Uzemljenje je obavezno.

Classe I de Segurança elétrica garantida pelo isolamento principal e por um condutor de proteção (ligação à terra) 
ligado à estrutura metálica da lâmpada. Ligação à terra obrigatória.

Chráněn proti svislému padání kapek vody.

Függőlegesen eső vízcseppekkel szemben teljesen védett.

Zaštićeno od vertikalnog pada kapi vode.

Protegido contra a queda vertical de gotas de água.

Chráněn proti krátkodobému ponoření.

Ideiglenes merítéssel szemben védett.

Zaštićeno kod privremenog uranjanja.

Protegido contra a imersão temporária.

Přístroj s částmi, které mohou způsobit popálení. 

A készüléknek vannak nagyon meleg részei.

O aparelho contém peças que podem provocar queimaduras.

Uredjaj ima djelove koji mogu opeći.

Jestliže je bezpečnostní sklo prasklé nebo poškozené, je třeba ho okamžitě vyměnit, při výměně používejte výlučně 
náhradní díly odpovídající normám.

Ha egy biztonsági üveg meg van repedve vagy eltörött, azt azonnal cserélni kell a szabályozásnak megfelelő cserealka-
trészek felhasználásával.

Ako je sigurnosno staklo napuknuto ili razbijeno, isto mora biti odmah zamijenjeno. Koristiti samo rezervne dijelove 
koji su usklađeni s propisima.  

Se um vidro de segurança estiver rachado ou quebrado, deve ser substituído imediatamente utilizando exclusivamen-
te peças de reposição de acordo com as normativas.

Chráněn proti vniknutí prachu.

Porral szemben védett.

Zaštićen od prodora prašine.

Protegido contra a entrada de poeira.

Přístroj, který může být instalován pouze na strop.

Csak mennyezetre szerelhető készülék.

Uređaj koji može biti ugrađen samo na stropu.

Nechráněn.

Nem védett.

Nije zaštićen

Não protegido.

Chráněn proti stříkající vodě.

Vízpermettel szemben védett.

Zaštićeno od prskanja vode.

Protegido contra pulverização de água.
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