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LED OSVĚTLENÍ NA WC  
SE SENZOREM POHYBU

NÁVOD K POUŽITÍ
Model: 10290

Děkujeme za zakoupení našeho produktu. 
Před použitím tohoto produktu si prosím po-
zorně přečtěte tuto příručku a postupujte 
podle pokynů.  Příručku uchovejte i pro její 
případné další použití.

Instalace baterií
Nainstalujte 3 ks 1,5 V AAA baterií (nejsou sou-
částí) do přihrádky na baterie na zadní straně 
výrobku. Při vkládání baterií dbejte na správ-
nou polaritu.

Instalace osvětlení 
Umístěte osvětlení na stranu WC toalety tak, 
aby snímač pohybu směřoval ven. Ohněte 
rameno s LED diodou přes okraj záchodu tak, 
aby směřovalo na dno toalety (viz. vyobraze-
ní). Pozn.: Pohybový senzor  bude fungovat 
nejlépe, když bude směřovat ke dveřím míst-
nosti kde je WC toaleta umístěna.

Popis funkce osvětlení:
Světlo funguje ve tmě, pouze pokud pohy-
bový senzor detekuje pohyb. Automaticky se 
vypne jednu minutu poté, co osoba opustila 
místnost (tzn. po ukončení de-
tekce pohybu). Pokud je míst-
nost osvětlena, světlo se vypne, 
aby se šetřily baterie.
Chcete-li nastavit určitou požadovanou barvu, 
stiskněte tlačítko . Chcete-li aby se barvy cyk-
licky měnily, stiskněte znovu 
tlačítko.

Údržba:
Výrobek v případě potřeby 
otřete vlhčenými ubrousky nebo vlhkým had-
říkem.
Varování: Neponořujte jej do vody ani neu-
misťujte přímo pod tekoucí vodu.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, 
kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do 
domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku 
jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou 
přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní 
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních 
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly 
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrob-
nosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu od-
padu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny 
pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale ode-
vzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli zá-
vadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku 
se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k pou-
žití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek 
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu 
k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v dů-
sledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou vý-
robku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému 
opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými 
podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, ná-
razu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použi-
tím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, 
použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při pou-
žití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či ne-
vhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo 
na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je 
vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jed-
noho výrobku.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpeče-
ny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko 
případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje 
právo na připadne změny v návodu k použití a neručí za 
možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od 
skutečnosti v závislosti na modelu.




