
CZ Návod pro instalaci LED osvětlení Solight WM610 – WM613 

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující 
pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho 
nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy 
dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno 
k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. 
Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s 
kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou. 

Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 
v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění. 
Před instalací vypněte přívod elektrické energie. 

Upozornění 

Pro dosažení maximální životnosti a výkonu je nutné instalovat pásky na hliníkový podklad (do 
hliníkových profilů), zamezí se tak jejich přehřívání. 

S rostoucí délkou LED pásku klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1 m. Při 5m délce 
pásku klesají hodnoty v přepočtu na 1 m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám. 

 

SK Návod pre inštaláciu LED osvetlenie WM610 – WM613 

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce 
pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho 
nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a 
vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. 
Výrobok je určený k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať 
iba dospelá osoba. Nikdy výrobok nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou(napr. kúpeľňa), 
zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou 
elektronikou.  

Montáž môže vykonávať len kvalifikovaný pracovník. 

Upozornenie 

Na dosiahnutie maximálnej životnosti a výkonu je nutné inštalovať pásky na hliníkový podklad (do 
hliníkových profilov), zamedzí sa tak ich prehrievaniu. 

S rastúcou dĺžkou LED pásika klesá svetelný tok (lm) a príkon (W) v prepočte na 1 m. Pri 5m 
dĺžke pásika klesajú hodnoty v prepočte na 1 m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám. 


