
 

Návod na použitie 

Svietidlo stropné Design 

(ADO3S-80W-CLR-2.4G; ADO3S-100W-MRG-2.4G; ADO3S-90W-OLV-2.4G; ADO3S-80W-QN-2.4G; 

ADO3S-90W-SHR-2.4G; ADO3S-80W-TR-2.4G; ADO3S-120W-YV-2.4G) 

(ADO3S-73W-LEV-2.4G;  ADO3S-98W-RS-2.4G;  ADO3S-98W-DAK-2.4G; ADO3S-92W-NAN-2.4G;   

ADO3S-92W-ATN-2.4G; ADO3S-84W-LEI-2.4G; ADO3S-83W-EL-2.4G; ADO3S-82W-NH-2.4G;  

ADO3S-98W-YV-2.4G; ADO3S-76W-OLV-2.4G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred prvým použitím treba diaľkový ovládač spárovať so svietidlom. 

 

Párovanie: Do 5 sekúnd po pripojení do elektrickej siete stlačme krátko tlačidlo na spárovanie nového 

ovládača (zobrazené č.4 na obrázku). Ak bolo spárovanie úspešné, svietidlo zablikne 3-krát a diaľkový 

ovládač je pripravený na použitie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 
Bezpečnostné pokyny: 

- Pred inštaláciou sa uistime, že je miestnosť odpojená od elektrickej sieti! (vypnite poistku!) 

- Montáž, inštaláciu a údržbu elektrických zariadení môže vykonávať iba na to kvalifikovaná osoba 

- Pri vŕtaní si dávajte pozor na neporušenie rúrok a káblov v stene. 

- Ak je výrobok poškodený, nemôže byť nainštalovaný! Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! 

- V prípade akéhokoľvek poškodenia okamžite odpojte spotrebič od elektrickej sieti.  

- Opravu a údržbu musí vykonávať kvalifikovaná osoba, inak záruka nie je platná. 

- Technické zmeny vo svietidle nie sú povolené. 

- Svietidlo je zakázané zakrývať! Horľavé! 

- Minimálna vzdialenosť svietidla od osvetlenej polohy >= 0,5m 

- Svietidlo a príslušenstvo obsahujú malé časti. Držte deti mimo dosahu! 

- Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť  za škody pôsobené nesprávnym  používaním.  

  
Tento symbol na produktoch alebo v  sprievodných dokumentoch znamená, že  

použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu Pre správnu likvidáciu, obnovou a recykláciou odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne 

v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete 

zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si 

vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národným predpismi udelené pokuty. 

 

                             

 

                                                                                                                                                            Distribútor:  
                                     Vario Trade, s. r. o.                                  

 EN SK 

1 On Zapnutie 

2 Off Vypnutie 

3 Increase brightness Zvýšenie jasu 

4 Pairing new remote Spárovanie nového 

ovládača 

     5     Color temperature –(to 

warm) 

Teplota farby – k teplej 

6 Color tempereture-(to 

cold) 

Teplota farby – k 

studenej 

7 Decrease brightness Zníženie jasu 

8 Mode1 Režim 1 

9 Mode 2 Režim 2 

10 Mode 3 Režim 3 

11 Night light function Funkcia nočného 

svetla 

12 Timer function 

5min/30min 

Funkcia časovača 

13 50% brightness 50% jas 
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