
   
  

Jezírkové halogenové osvětlení Jebao Pond light PL3 LED, PL5 LED a PL6 LED  
                                                                                                    

Návod k použití výrobku si pečlivě přečtěte ještě před jeho instalací a použitím a uchovejte. 
 
Osvětlení Jebao PL 3,5,6 LED je vhodné k osvětlení fontán a jezírek při teplotě vody v rozpětí +4˚C až 35˚C až do hloubky 1 m stejně jako pro 
použití mimo vodu při okolní teplotě od -10˚C do +40°C. V případě použití jiným způsobem než je uvedeno není možné v případě poruchy 
uplatnit reklamaci. 
 
Použití 
V případě použití výrobku jiným způsobem, než pro který je popsán výše může hrozit nebezpečí úrazu. Na závady způsobené nesprávným 
použitím se nevztahuje záruka. 
 
Zásady bezpečného provozu: 
Z důvodu bezpečnosti nesmí tento spotřebič obsluhovat děti do 16 let, osoby se sníženou psychickou odolností nebo osoby mentálně postižené 
a osoby, které se neseznámili s těmito instrukcemi k použití. 
POZOR!!! Elektrická část tohoto výrobku včetně přívodní šňůry nemůže být opravena. Při jakékoli poruše musí být výrobek vyřazen z provozu. 
Neinstalovat, je-li výrobek, resp. přívodní kabel poškozený. 
Výrobek je zakázáno upravovat jakýmkoli způsobem. Používáním výrobku jiným způsobem, než pro který je určen, může dojít k poškození, 
zkratu, požáru či poranění elektrickým proudem. 
Dojde-li k poškození krycího skla, musí být výrobek vyřazen z dalšího provozu. 
Kabely nikdy nezastřihujte, hrozí riziko úrazu. Použitý zdroj napájení musí odpovídat platným normám.  
Světlo nezakrývejte, hrozí nebezpečí požáru. 
UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Ujistěte se, zástrčka od osvětlení a její okolí je suché. 
Síťový adaptér a konektor od světla k transformátoru nejsou vodotěsné, ale pouze odolné vůči stříkající vodě. Chraňte zástrčku před vlhkem. 
Instalujte v místě, kde nehrozí riziko jejího zaplavení. Síťový adaptér instalujte v místě, kde nehrozí riziko jeho zaplavení a minimálně 2 m od 
okraje jezírka. Chraňte připojovací kabel před poškozením v případě jeho instalace pod povrch. Používejte pouze kabely schválené pro 
venkovní použití. Připojujte pouze přes uzemněnou zásuvku v souladu s platnými předpisy. Nikdy nepoužívejte zařízení, adaptéry, prodlužovací 
kabely bez uzemnění. Výrobek musí být instalovaný přes proudový chránič s jmenovitým reziduálním proudem maximálně 30mA. Ujistěte se, že 
napájení kabel má označení H05RN-F. Prodlužovací kabely musí splňovat DIN VDE 0620. Používejte pouze rozmotané kabely. Instalace musí 
být v souladu s národními a mezinárodními předpisy platnými pro instalaci. Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na štítku 
výrobku. Nikdy neprovozujte výrobek, pokud je kabel nebo krytka poškozena a odpojte jej od napájení. Před údržbou nebo manipulací 
s osvětlením vždy odpojte všechny spotřebiče umístěné ve vodě od zdroje napájení. V případě pochybností pro svoji vlastní bezpečnost 
konzultujte dotazy či nejasnosti s kvalifikovaným elektrikářem. 
 
Uvedení do provozu: 
Umístěte osvětlení na požadované místo nad nebo pod vodní hladinu, buď pomocí trnu nebo podstavce a položte kabely tak, aby bylo možné 
kabely připojit k transformátoru a aby k němu byl snadný přístup. Můžete světlo také přimontovat k pevnému podkladu nebo na zídku. Nastavte 
sklon světla a zajistěte ho pomocí aretačních šroubků. Nejméně 50 cm od nainstalovaného světla nesmí být umístěné žádné hořlavé materiály. 
Zajistěte bezpečné usazení světla tak, aby pro nikoho nepředstavovalo nebezpečí. Nezakrývejte světlo, riziko požáru. Výrobek nesmí být trvale 
zabudován nebo zazděn z důvodu servisu nebo údržby. Pak připojte k adaptéru a přitáhněte těsnící krytku. Usaďte osvětlení tak, aby se vlivem 
větru nemohlo pohybovat. Zapojte zástrčku do síťové zásuvky 230V, 50 Hz. Nepoužívejte stmívač. Jas LED osvětlení se s dobou používání 
postupně snižuje.  
 
Čištění 
Dodržujte zásady bezpečnosti. K čištění používejte pouze vodu a jemný kartáč. Zajistěte, aby se vlhkost nedostala do osvětlení. 
 
Oprava 
Síťový adaptér ani osvětlení nemůže být v případě poškození kabelu nebo krytu opraveno a musí se vyměnit. V případě pochybností 
kontaktujte prodejce nebo kvalifikovaného elektrikáře. 
 
Skladování 
Očistěte výrobek a chraňte před poškozením. Umístěte na místě, které není přístupné dětem. 
 
Likvidace 
Likvidujte výrobek v souladu s předpisy. Výrobek předejte na místě zpětného odběru elektrických spotřebičů. 
Technické údaje: 
Napětí: 220 - 240V, 50 Hz 
Příkon: PL3 3,6W, PL5 6W, PL6 8,4W 
Počet LED: PL3 36, PL5 60, PL6 120 
Krytí (adaptér a připojení): IP44 (ochrana proti stříkající vodě) 
 
Záruční podmínky: 
Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která 
nebyla způsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven nebo vyměněn. 
Podmínkou uznání záruky je předložení řádně vyplněného záručního listu nebo dokladu o koupi. 
Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na 
přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Záruka se rovněž nevtahuje na zásahy do elektroinstalace výrobku, 
zkracování či prodlužování kabelů apod. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá 
prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré 
případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou. 
Reklamace týkající se poškození výrobku při přepravě, budou brány v úvahu pouze v případě že, je řádně sepsán protokol o poškození s 
dopravcem.  
Výrobky Jebao odpovídají platným normám. 
 
Prodávající: Jezírka Banat s.r.o., 78347 Hněvotín 540, tel.: 773 610 017, info@jezirkabanat.cz 
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