
  
 

LIDES, s.r.o.   Hlavná 1907, 951 32 Horná Kráľová                

                              www.lides.sk 

 

 

Návod na použitie 

KRIŠTÁLOVÉ HVIEZDNE NEBO - SET 

 
1. Funkcia: 

made with SWAROVSKI ELEMENTS 

na báze LED 

Vyrobený je z rôznych krištáľov SWAROVSKI ELEMENTS a tela z ušľachtilej nerezovej ocele s vysokým leskom. 

Svietidlá sú primárne určené na dekoratívne osvetlenie wellness, barov, obývačiek ... 

Výhodou je jednoduchá montáž do sádrokartónu či drevenej dosky i pripojenie napätia pomocou napájacieho 

konektoru. 

Jednotlivé krištále kolekcie LED CRYSTAL sú v inštaláciách medzi sebou zameniteľné. 

 

2. Sada obsahuje: 

   - LED Crystal, typ DROP 18 ......... 3ks 

   - LED Crystal, typ DROP 40 ......... 3ks 

   - Vrták 11mm ...............................1 ks 

   - Napájací zdroj ............................ 1 ks 

    

 

3. Technické špecifikácie: 

Krytie: ................................ IP44 

Zdroj svetla: ....................... LED , led čip Seoul Semiconductor 

Vstupné napätie: ............... 5V DC  

Príkon: ............................... 0,15W / svietidlo LED Crystal 

Prevádzková teplota: ......... - 30°C až +50°C 

Farba svetla ...................... studená biela ( CW ) 
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4. Postup montáže: 

  Elektrická inštalácia musí byť vykonaná kvalifikovanou osobou v súlade s národnými a  

  miestnymi predpismi. 

 

   1) Do stropu na vytýčené miesta vyvŕtať otvory pomocou vrtáku o priemere 11 mm. 

 

 

   2) Zvoliť si miesto pre umiestnenie napájacieho zdroja tak, aby bol ľahko prístupný a servisovateľný 

       (servisný otvor, okraj stropného panelu, a pod.). 

 

 

   3) Priviesť napájacie kábliky s konektorom do vyvŕtaných otvorov a pripojiť ich na napájací zdroj  5V DC. 

       Pri pripájaní na napájací zdroj dodržať polaritu ! (červená +  ;  čierna - ) 

       (V prípade nedostatočnej dĺžky káblikov je možné tieto predĺžiť pomocou kábliku (dvojlinka 2x0,35mm
2 
), 

        ktorý odporúčame odborne pripájkovať a zaizolovať.) 

 

   4) Do vyvŕtaného otvoru vsunieme priloženú hmoždenku a pripojíme svietidlo LED Crystal ku konektoru. 

 

 

5. Záruka 

Záruka na funkčnosť tohto výrobku je 24 mesiacov. Záruka zaniká pri nedodržaní predpisov skladovania, montáže, 

elektrickej inštalácie a prevádzky tohto výrobku, ako i pri jeho mechanickom poškodení.  

Ostatné detaily sú uvedené v záručnom liste. 

 

6. Skladovanie 

Skladujte tento výrobok na suchom, čistom a bezpečnom mieste, mimo dosahu detí. 

 

7. Likvidácia 

 

   POZOR!  Elektronický odpad ! 

  

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s ostatným odpadom z domácnosti. Je nutné ho separovať od ostatného 

odpadu a zodpovedne recyklovať, aby sa zaistilo opätovné využitie materiálových zdrojov. 

Zabráni sa tak možnému znečisteniu životného prostredia spôsobenému nekontrolovanou likvidáciou odpadu. 

Informácie o tom, ako recyklovať tento výrobok, vám poskytne miestna samospráva. 

 

8. Dôležité 

 Tieto pokyny obsahujú dôležité informácie o bezpečnosti. LIDES, s.r.o. nebude akceptovať žiadnu  

 zodpovednosť za zranenia, poškodenia alebo straty, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávnej inštalácie, 

 prevádzky, údržby alebo odstránenia. Uistite sa, že požadované napätie a frekvencia sú v súlade s 

 udávanými parametrami.                                                 

 


