
 
/SK/ 15 W LED transformátor pro nízkonapěťové LED žárovky     obj. č. 112023 
/SK/ 20 W LED transformátor pro nízkonapěťové LED žárovky     obj. č. 112024 
/SK/ 30 W LED transformátor pro nízkonapěťové LED žárovky     obj. č. 112025 
 
Návod na použití 
 
1. Správné použití 
LED transformátor poskytuje na výstupu konstantní stejnosměrné napětí 12 V (DC). Výrobek je chráněný před zkratem, 
přetížením a přehřátím. Z bezpečnostních a licenčních (CE) důvodů výrobek nesmí být upravovaný a/nebo změněný. 
Výrobek je určený pouze pro použití s LED žárovkami. Při nesprávném použití hrozí riziko zkratu, požáru, zásahu 
elektrickým proudem. Důkladně si přečtete návod na použití a odložte si jej pro případné budoucí použití. Pokud 
výrobek prodáte nebo darujete, přiložte k němu i tento návod na použití. 
 
Tento výrobek, stejně jako ostatní elektrické výrobky, držte mimo dosah dětí. Výrobek nepoužívejte mimo elektrický 
rozsah uvedený ve specifikaci. Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí a chraňte jej před postříkáním. 
Zařízení lze provozovat pouze v elektrické síti odpovídající údajům na štítku. Výrobek neotvírejte násilím. Výrobek 
neopravujte, jakékoliv zásahy do výrobku přenechejte kvalifikovanému odborníkovi. Společnost Hama nepřebírá 
odpovědnost a neposkytuje záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným používáním výrobku 
či nerespektováním uvedených pokynů na používání a bezpečnostních upozornění a varovaní. 
  
2. Instalace a připojení 
Výrobek může instalovat pouze osoba odborně způsobilá, která je obeznámená s relevantními směrnicemi, nařízeními 
a podmínkami zapojení do elektrické sítě. 
 
Výrobek smí být instalován pouze v suchých podmínkách, a pokud není pod napětím. Smí být nainstalován do nábytku 
a stropů pouze za podmínky, že okolní teplota během provozu nepřesáhne +45°C. 
 
Při zapojování stejnosměrných LED žárovek dbejte na polaritu na výstupu transformátoru. Výstupní výkon LED 
transformátoru by měl být o cca. 30% vyšší, než je celková spotřeba všech připojených LED žárovek, protože špičkový 
odběr proudu při zapnutí svítidla může být vyšší, než odběr při běžném provozu. V opačném případě transformátor 
nemusí fungovat. Délka 12 V kabelu by neměla překročit 2 m. 
 
Transformátor by měl začít fungovat ihned po připojení napětí. Nemá vlastní spínač a nevyžaduje žádnou údržbu. 
 
Věnujte pozornost specifikacím a bezpečnostním instrukcím vytisknutým na výrobku. 
 
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. To 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 obecním úřadě o příslušných sběrných centrech. Baterie nevhazujte  
do domácího odpadu. Uživatelé jsou povinni odevzdat baterie na určených sběrných místech. Odevzdávejte jen vybité 
baterie. 
 
Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz 
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/SK/ 15 W LED transformátor pre nízkonapäťové LED žiarovky     obj. č. 112023 
/SK/ 20 W LED transformátor pre nízkonapäťové LED žiarovky     obj. č. 112024 
/SK/ 30 W LED transformátor pre nízkonapäťové LED žiarovky     obj. č. 112025 
 
Návod na použitie 
 
1. Správne použitie 
LED transformátor poskytuje na výstupe konštantné jednosmerné napätie 12 V (DC). Výrobok je chránený pred skratom, 
preťažením a prehriatím. Z bezpečnostných a licenčných (CE) dôvodov výrobok nesmie byť upravovaný a/alebo 
zmenený. Výrobok je určený iba použitie s LED žiarovkami. Pri nesprávnom použití hrozí spôsobiť riziko skratu, požiaru, 
zásahu elektrickým prúdom. Pozorne si prečítajte návod na použitie a odložte si ho pre prípadné použitie v budúcnosti. 
Ak výrobok predáte, alebo darujete, priložte k nemu aj tento návod na použitie. 
 
Tento výrobok, ako aj ostatné elektrické výrobky, držte mimo dosahu detí. Výrobok nepoužívajte mimo elektrického 
rozsahu uvedeného v špecifikáciách. Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí a chráňte ho pred ošpliechaním. 
Zariadenie je možné používať iba v elektrickej sieti zodpovedajúcej údajom na štítku. Výrobok neotvárajte násilím. 
Výrobok neopravujte, akékoľvek zásahy do výrobku prenechajte kvalifikovanému odborníkovi. Spoločnosť Hama 
nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym 
používaním výrobku či nerešpektovaním uvedených pokynov na používanie a bezpečnostných upozornení a varovaní. 
  
2. Inštalácia a pripojenie 
Výrobok môže inštalovať iba odborne spôsobilá osoba, ktorá je oboznámená s relevantnými smernicami, nariadeniami 
a podmienkami zapojenia do elektrickej siete. 
 
Výrobok smie byť inštalovaný iba v suchých podmienkach a keď nie je pod napätím. Smie byť nainštalovaný do nábytku 
a stropov iba za podmienky, že okolitá teplota počas prevádzky nepresiahne +45°C. 
 
Pri zapájaní jednosmerných LED žiaroviek venujte pozornosť polarite na výstupe transformátora. Výstupný výkon LED 
transformátora by mal byť o cca. 30% vyšší, ako je celková spotreba všetkých pripojených LED žiaroviek, lebo špičkový 
odber prúdu pri zapnutí svietidla môže byť vyšší ako odber pri bežnej prevádzke. Inak transformátor nemusí fungovať. 
Dĺžka 12 V kábla by nemala presiahnuť 2 m. 
 
Transformátor by mal začať fungovať ihneď po pripojení napätia. Nemá vlastný spínač a nevyžaduje žiadnu údržbu. 
 
Venujte pozornosť špecifikáciám a bezpečnostným inštrukciám vytlačeným na výrobku. 
 
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 
 


