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Upozornění NEBEZPEČÍ varuje před možným těžkým
poraněním a ohrožením života.

Upozornění VÝSTRAHA varuje před poraněním 
a značnými věcnými škodami. 

Upozornění POZOR varuje před lehkým poraněním
nebo poškozením.

Takto jsou označeny doplňující informace.

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si
pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte
tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto
návodu, aby nedopatřením nedošlo k zranění nebo
škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. 
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento
návod. 

Symboly uvedené v tomto návodu:

Tento symbol varuje před 
nebezpečím poranění.

Tento symbol varuje před 
nebezpečím poranění elektrickým proudem.
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Vážení zákazníci, 

Vaše nové stropní svítidlo s pohybovým senzorem 
se zapíná automaticky vždy, když senzor svítidla
zaznamená nějaký pohyb. Dosah senzoru, jeho
citlivost na světlo a dobu svícení si můžete nastavit
sami podle potřeby. 

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit 
k Vaší spokojenosti. 
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Účel použití

Tato lampa je určena k používání v soukromých
domácnostech a není vhodná ke komerčním účelům. 

Svítidlo je koncipováno pro suché vnitřní
prostory. 

NEBEZPEČÍ pro děti 

Malé díly a obalový materiál udržujte mimo dosah•
dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

Elektrickou instalaci musí provést odborník. •
Při tom musí být dodrženy instalační předpisy. 

Svítidlo se nesmí instalovat na vodivý podklad.•

Svítidlo se nesmí používat v místnostech ohrožených•
výbuchem. 

Svítidlo se nesmí ponořovat do vody ani jiných•
kapalin ani s nimi přijít do přímého kontaktu, protože
jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

Před elektrickou instalací musí být pojistky vypnuté,•
resp. elektrické vedení musí být bez napětí. 
V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elek-
trickým proudem! 

Přesvědčte se, že se v místech vrtání nenachází•
žádné trubky nebo kabely. 

Svítidlo nepřipojujte, pokud připojovací kabel nebo•
jiné díly vykazují viditelné škody.

Svítidlo smí být připojeno jen k elektrickému vedení,•
které odpovídá hodnotám uvedeným v „Technických
parametrech“ svítidla. 

Neprovádějte na svítidle ani na jeho připojovacím•
kabelu žádné úpravy. Případné opravy nechte pro-
vádět ve specializované opravně nebo přes zákaz-
nický servis. 

VÝSTRAHA před 
popálením/požárem/výbuchem

Svítidlo se za provozu může silně zahřívat. Nedotý-•
kejte se jej. Svítidlo nezakrývejte a v žádném případě
na něj ani nad něj nezavěšujte žádné předměty. 

POZOR na věcné škody

LED jsou ve svítidle pevně namontované. Není možné•
je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat. 

Svítidlo se nesmí provozovat přes stmívač.•

Dodaný montážní materiál je vhodný pro standardní•
stropy. Před montáží svítidla na strop se ve speciali-
zované prodejně informujte o vhodném montážním
materiálu pro Váš strop a případně jej vyměňte.

K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní•
nebo abrazivní čisticí prostředky. 

Bezpečnostní pokyny 
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Přehled (rozsah dodávky)

hmoždinka

uzávěr

šroub

držák svítidla

kryt svítidla

rámeček

pohybový senzor
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Příprava montáže
Vybalení

Odstraňte veškerý obalový materiál. Pozor, abystem

nedopatřením nevyhodili i materiál potřebný 
k montáži.

Vyznačení otvorů k vyvrtání a montáž držáku
 svítidla 

1.

Otevřete čtyři uzávěry na stranách držáku svítidla.

NEBEZPEČÍ pro děti – ohrožení života
 udušením / spolknutím

Obalové materiály se nesmějí dostat do
rukou dětem. Okamžitě jej zlikvidujte. 
I malé díly (např. šrouby a hmoždinky)
 uchovávejte mimo dosah dětí.

NEBEZPEČÍ – ohrožení života elektrickým
proudem

Před elektrickou instalací musí být•
vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení
musí být bez napětí. 

Přesvědčte se, že se v místech vrtání•
nenachází žádné trubky nebo kabely. 

POZOR na věcné škody

Přiložené hmoždinky a šrouby jsou vhodné
pro standardní stropy. Před montáží svítidla
na strop se ve specializované prodejně
informujte o vhodném montážním
materiálu pro Váš strop a montážní 
materiál případně vyměňte.

2.

Sejměte rámeček a kryt svítidla.

S pomocí držáku svítidla si označte otvor 3.
k vyvrtání.

4.

Vyvrtejte otvory pro hmoždinky a připevněte
držák svítidla hmoždinkami a šrouby ke stropu.

Ø 6 mm
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Elektrická instalace – 
pouze pro odborníky

Elektrické přívody a uzemnění nechte připojit nam

příslušné svorky odborníkem.

NEBEZPEČÍ – ohrožení života elektrickým
proudem

Před elektrickou instalací musí být•
vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení
musí být bez napětí. 

Elektrickou instalaci musí provést•
odborník. Při tom musí být dodrženy
instalační předpisy. 

Nastavení pohybového senzoru
K nastavení pohybového senzoru najdete na senzoru 
4 spínače.

Spínač 1 (nastavení dosahu senzoru)

Senzor lze nastavit na dosah 4 nebo 6 m.

Velký dosah
(Spínač 1 nahoře)

Malý dosah 
(Spínač 1 dole)

Spínač 2 a 3 (nastavení doby svícení)

Dobu svícení lze nastavit mezi 5 sekundami a max. 
10 minutami (po naposledy zachyceném pohybu).

Doba svícení 5 sekund
(spínače 2 a 3 nahoře)

Doba svícení 1 minuta
(spínač 2 nahoře / spínač 3 dole)
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Doba svícení 3 minuty
(spínač 2 dole / spínač 3 nahoře)

Doba svícení 10 minut
(spínače 2 a 3 dole)

Spínač 4 (nastavení hranice stmívání)

Citlivost na světlo reguluje, od jakého okolního jasu 
má pohybové čidlo zapnout svítidlo. 

Svítidlo se zapne až ve tmě
(spínač 4 nahoře)

Svítidlo se zapne při relativním jasu,
resp. denním světle. 
(spínač 4 dole)

Aby mohl pohybový senzor svítidlo zapínat 
a vypínat, musíte svítidlo zapnout za pomoci
vypínače světla.

Až potom se bude svítidlo zapínat a vypínat
přes pohybový senzor. 

Když budete chtít svítidlo trvale vypnout,
musíte jej vypnout za pomoci vypínače světla. 

Na svítidle samotném žádný oddělený vypínač
není. 

Dokončení montáže
m

Znovu nasaďte rámeček a kryt svítidla na držák 
a zafixujte všechny díly čtyřmi postran-ními uzá-
věry.

Čištění

Svítidlo zhasněte a případně počkejte, dokud1.
nebudou všechny díly dostatečně vychladlé. 

Všechny části svítidla vyčistěte suchým hadříkem.2.

NEBEZPEČÍ – ohrožení života elektrickým
proudem

Údržba lampy se omezuje pouze na její
povrch. Dávejte pozor, aby se do vodivých
částí nedostala vlhkost.

POZOR na věcné škody

K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani
agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky. 
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Likvidace
Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklo-
vatelných materiálů. Recyklace snižuje množství
odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností
ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů. 

Přístroje označené tímto symbolem se
nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvi-
dovat odděleně od domovního odpadu. Informace 
o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají
staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. 

Technické parametry
Model:                           T628613001

Číslo výrobku:              392 765  

Síťové napětí:               220–240 V ~ 50/60 Hz 

Třída ochrany:             II  

Žárovka:                       LED
                                 (30W, 2400 lumenů,

není možné vyměnit)

Okolní teplota:             +10 až +40 °C

Výrobce:                       Trio Leuchten GmbH, 
Gut Nierhof 17,
59757 Arnsberg, Germany

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo
na jeho technické a vzhledové změny.
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