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Návod k použití 

Děkujeme, že jste si zakoupili náš Hama výrobek. 

Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod k použití a důležité informace. Návod k použití si uschovejte pro případné budoucí 

použití. Jestliže výrobek prodáte nebo darujete, přiložte k němu i tento návod k použití. 

 

Popis 

 

      1 senzor stmívání 

      2 noční světlo 

      3 hlava otočná o 360° 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bezpečnostní upozornění 

• Tento výrobek je určen k nekomerčnímu použití v domácnosti. 

• Tento výrobek je určený pouze na použití v místnosti. 

• Výrobek používejte pouze na účel, na který je určený. 

• Výrobek chraňte před znečištěním, vlhkem a přehřátím a používejte ho pouze v suchém prostředí. 

• Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy. 

• Tento výrobek, stejně jako jiné elektrické/elektronické zařízení, uchovávejte mimo dosahu dětí. 

• Obalový materiál odstraňte podle místních předpisů o odpadech. 

• Výrobek žádným způsobem neupravujte. Ztratíme tím nárok na záruku. 

  

 

 

2. Spuštění a provoz 

• Noční světlo zapojte do vhodné a snadno přístupné elektrické zásuvky. 

• Toto noční světlo má zabudovaný senzor stmívání (1), který automaticky zapne noční světlo (2), když se setmí. 

• Během dne, nebo když jsou světelné podmínky dostatečné, senzor (1) noční světlo (2) automaticky vypne. 

• Jestliže chcete noční světlo vypnout, vyjměte ho z elektrické zásuvky. 

 

 

        Varování 

• Výrobek zapojujte pouze do elektrických zásuvek k tomu určených. Zásuvka musí být snadno přístupná. 
• Jestliže je výrobek viditelně poškozený, nepoužívejte ho. 

 Upozornění 

Noční světla nejsou určena pro běžné osvětlení místností. 

 Upozornění- senzor stmívání 

• Noční světlo zapojte do elektrické zásuvky tak, aby senzor stmívání směřoval dolů. 
• Jestliže je noční světlo umístěno v blízkosti reflexních povrchů (např. podlaha s vysokým leskem nebo lesklý  
   nábytek), zapojte noční světlo tak, aby senzor směřoval nahoru nebo opačným směrem od lesklých/reflexních  
   předmětů. Tyto předměty mohou způsobit odrazy, které senzor oklamou, a to může způsobit nesprávné  
   fungování nočního světla, např. vypnutí poté, co se zapne. 
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3. Záruka 

Společnost Hama nenese zodpovědnost a neposkytuje záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, 

nesprávným používáním výrobku či nerespektováním výše uvedených pokynů k použití a bezpečnostních upozornění 

a varovaní. 

 

4. Technické údaje 

 noční světlo Rotary 

vstupní napětí/frekvence 230 V / 50 Hz 

spotřeba energie 0,3 W 

rozměry (Ø x D) 4,5 x 8,7 cm 

 

5 Recyklace (životní prostředí) 

Na konci životnosti tohoto výrobku nesmí být výrobek, který dosloužil, vyhozen do běžného domácího  

odpadu, ale musí být zlikvidován v souladu s příslušnými normami a předpisy. Měl by být proto  

odnesen na příslušné lokální sběrné místo, které je určeno pro recyklaci elektrických a elektronických  

zařízení. Toto je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu, nebo na obalu výrobku. 

Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben, jsou také recyklovatelné. Umožněním této recyklace 

cenných materiálů nebo jinou formou ekologického postupu významně přispíváte k ochraně životního 

prostředí. Informujte se na svém místním úřadu o příslušných sběrných centrech. Baterie nevyhazujte 

do domácího odpadu. Uživatelé jsou povinní odevzdat baterie na určených sběrných místech. 

Odevzdávejte pouze vybité baterie. 
 

Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
/SK/ Nočné svetlo Rotary          obj. č. 113961 

 

Návod na použitie 

Ďakujeme, že ste si kúpili náš Hama výrobok. 

Prečítajte si, prosím, dôkladne nasledujúci návod na použitie a dôležité informácie. Návod na použitie si odložte pre 

prípadné použitie v budúcnosti. Ak výrobok predáte, alebo darujete, priložte k nemu aj tento návod na použitie. 

 

Popis 

 

      1 senzor stmievania 

      2 nočné svetlo 

      3 hlava otočná o 360° 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bezpečnostné upozornenia 

• Tento výrobok je určený na súkromné, nekomerčné použitie. 

• Tento výrobok je určený iba na použitie vo vnútri. 

• Výrobok používajte iba na účel, na ktorý je určený. 

• Výrobok chráňte pred znečistením, vlhkom a prehriatím a používajte ho iba v suchom prostredí. 

• Výrobok chráňte pred pádmi a nevystavujte ho silným otrasom. 

• Tento výrobok, ako aj ostatné elektrické/elektronické zariadenia, držte mimo dosahu detí. 

• Obalový materiál odstráňte podľa miestnych predpisov o odpadoch. 

• Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte. Stratíme tým nárok na záruku. 

  

 

 

2. Spustenie a prevádzka 

• Nočné svetlo zapojte do vhodnej a ľahko prístupnej elektrickej zásuvky. 

• Toto nočné svetlo má zabudovaný senzor stmievania (1), ktorý automaticky zapne nočné svetlo (2), keď sa zotmie. 

• Počas dňa, alebo ak sú svetelné podmienky dostatočné, senzor (1) nočné svetlo (2) automaticky vypne. 

• Ak chcete nočné svetlo vypnúť, vyberte ho z elektrickej zásuvky. 

 

 

        Varovanie 

• Výrobok zapojte iba do elektrických zásuviek na to určených. Zásuvka musí byť ľahko prístupná. 
• Ak je výrobok viditeľne poškodený, nepoužívajte ho. 

 Upozornenie 

Nočné svetlá nie sú určené na bežné osvetlenie miestností. 

 Upozornenie - senzor stmievania 

• Nočné svetlo zapojte do elektrickej zásuvky tak, aby senzor stmievanie smeroval smerom dole. 
• Ak je nočné svetlo umiestnené v blízkosti reflexných povrchov (napr. podlaha s vysokým leskom alebo lesklý  
   nábytok), zapojte nočné svetlo tak, aby senzor smeroval hore alebo opačným smerom od lesklých/reflexných  
   predmetov. Takéto predmety môžu spôsobiť odrazy, ktoré senzor pomýlia a to môže spôsobiť nesprávne  
   fungovanie nočného svetla, napr. vypnutie ihneď, ako sa zapne. 
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3. Záruka 

Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou 

inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie 

a bezpečnostných upozornení a varovaní. 

 

4. Technické údaje 

 nočné svetlo Rotary 

vstupné napätie/frekvencia 230 V / 50 Hz 

spotreba energie 0,3 W 

rozmery (Ø x D) 4,5 x 8,7 cm 

 

5. Recyklácia (životné prostredie) 

Na konci životnosti tohto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného domáceho  

odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by byť preto  

odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických 

a elektronických zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale 

výrobku. Materiály, z ktorých je  tento výrobok vyrobený sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto 

recyklácie cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane 

životného prostredia. Informujte sa na svojom miestnom úrade o príslušných zberných centrách. Batérie nevyhadzujte 

do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných miestach. Odovzdávajte iba vybité 

batérie. 
 

Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk 


