
Svietiaci panel
Návod na použitie

Dôležité informácie
Uschovajte si tieto pokyny pre budúce použitie. Používajte iba dodaný napájací 
adaptér. Napájacie svorky nesmú byť skratované. Nedovoľte, aby sa zariadenie 
dostalo do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami. Zariadenie uchovávajte mimo 
dosahu priameho slnečného žiarenia a tepla. V prípade elektrostatického výboja 
môže dôjsť k poruche zariadenia. V takom prípade odpojte napájanie a znova  
ho pripojte, aby ste resetovali zariadenie. Odporúča sa, aby bolo zariadenie vypnuté, 
keď sa nepoužíva. Napájací adaptér nie je hračka. Čistenie zariadenia by mala 
vykonávať iba dospelá osoba. Pred čistením odpojte adaptér. Na čistenie zariadenia 
používajte jemne navlhčenú handričku. Napájací adaptér by sa mal pravidelne 
kontrolovať z hľadiska potenciálneho rizika, ako je poškodenie kábla, konektora, 
krytu alebo iných častí. V prípade akéhokoľvek poškodenia sa adaptér nesmie 
používať, kým nebude poškodenie riadne opravené. 

VAROVANIE: Nebezpečenstvo udusenia – malé časti, 
zariadenie nie je vhodné pre deti do 3 rokov.

Používanie svietiaceho panelu 
Zariadenie sa používa veľmi jednoducho. Stačí zapojiť napájací adaptér a dotykom  
na symbol On/Off  zariadenie zapnete. K dispozícii sú tri nastavenia jasu. 
Opätovným dotykom  zvýšite jas. Ak chcete zariadenie vypnúť, stačí sa opakovane 
dotýkať , až kým sa zariadenie nevypne. Ak máte svietiaci panel meniaci farbu, 
požadovanú farbu si zvolíte stlačením príslušného tlačidla.

Medzinárodný napájací adaptér 
Zariadenie sa dodáva s univerzálnym napájacím adaptérom určeným pre viacero 
regiónov. Dodáva sa s namontovanou zástrčkou pre Spojené kráľovstvo (UK).  
To možno ľahko zmeniť tak, aby vyhovovalo vašej krajine. Stlačením uvoľňovacieho 
tlačidla uvoľnite UK zástrčku a nahraďte ju modulom vhodným pre vašu krajinu. 
Uistite sa, že modul správne zapadol na svoje miesto. Zariadenie sa smie používať 
iba s odporúčaným napájacím adaptérom.

Špecifikácie adaptéra:
• 12V 2.0A DC 
• EÚ, USA, Austrália, UK 
•  Vstupné napätie:  

100 – 240V AC 50/60 Hz

STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava, tel.: 02/ 4342 8904, www.stiefel.sk, 
e-mail: stiefel@stiefel-eurocart.sk, IČO: 31360513, DIČ: SK2020315341, Reg. OS BA I., vl.č.5951/B


