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Návod k použití 

Děkujeme, že jste si zakoupili 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. 

 
1. Bezpečnostní upozornění 

• Výrobek je určen k nekomerčnímu použití v domácnosti. 

• Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. 

• Výrobek používejte výhradně ke stanovenému účelu.  

• Chraňte výrobek před znečištěním, vlhkostí a přehřátím a používejte ho pouze v suchých prostorách. 

• Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy. 

• Výrobek nepatří do rukou dětem, stejně jako i všechny elektrické přístroje. 

• Obalový materiál zlikvidujte podle platných předpisů o likvidaci. 

• Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku. 

• Výrobek nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, ani nevystavujte působení přímého slunečního záření. 

• Tento produkt používejte pouze v mírných klimatických podmínkách. 

• Přístroj nepoužívejte mimo rozsah předepsaných hodnot v technických údajích. 

• Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno. 

• Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou. 

• Výrobek smí být provozován výhradně v napájecí síti, jak je popsáno na typovém štítku.  
 

 

 
2. Uvedení do provozu 

• Zapojte noční světlo do schválené a snadno přístupné elektrické zásuvky. 

• Pokud je zásuvka napájená, noční světlo se rozsvítí. 

• Pokud chcete noční světlo vypnout, vytáhněte jej ze zásuvky. 
 

3. Záruka 

Společnost Hama nepřebírá odpovědnost a neposkytuje záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, 

nesprávným používáním výrobku či nerespektováním výše uvedených pokynů na používání a bezpečnostních 

upozornění a varování. 

 
4. Údržba a čištění 

 
 
 
 
 
 
 

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem 

• Výrobek neotvírejte a v případě poškození ho již dále nepoužívejte. 

• Výrobek nepoužívejte, pokud jsou adaptér AC, kabel adaptéru nebo síťová šňůra poškozeny. 

• Nepokoušejte se výrobek sami ošetřovat nebo opravovat. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému 
odbornému personálu. 

Upozornění 

• Výrobek provozujte pouze připojený ke schválené zásuvce. Zásuvka se musí nacházet v blízkosti výrobku a 
musí být snadno přístupná. 

• U vícenásobných zásuvek dbejte na to, aby připojené spotřebiče nepřekročily přípustnou celkovou spotřebu 
energie. 

• Vypojte produkt ze sítě, pokud ho delší dobu nepoužíváte. 

Poznámka 

Odpojte produkt ze sítě, pokud ho delší dobu nepoužíváte. 
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5. Technické údaje 

 
Noční / orientační světlo 

Vstupné napětí / frekvence 230 V / 50 Hz 

Spotřeba 0,3 W 

Šířka x výška x hloubka 97 x 55 x 52 mm 

 
6. Pokyny pro likvidaci 

Ochrana životního prostředí 

Po implementaci Evropské směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EU do národní legislativy platí následující: 
Elektrická a elektronická zařízení a baterie se nesmí vyhazovat společně s komunálním odpadem. 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. 
 
 
Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hama.cz/
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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. 

 
1. Bezpečnostné pokyny 

• Výrobok je určený na nekomerčné použitie v domácnosti. 

• Výrobok je určený iba pre použitie v interiéri. 

• Výrobok používajte výhradne na stanovený účel.  

• Chráňte výrobok pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím a používajte ho len v suchom prostredí. 

• Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmi. 

• Výrobok nepatrí do rúk deťom, rovnako ako všetky elektrické prístroje. 

• Obalový materiál zlikvidujte podľa platných predpisov o likvidácii. 

• Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku. 

• Výrobok nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, ani nevystavujte pôsobeniu priameho slnečného žiarenia. 

• Výrobok používajte len v miernych klimatických podmienkach. 

• Prístroj nepoužívajte mimo rozsahu predpísaných hodnôt v technických údajoch. 

• Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané. 

• Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí a zabráňte styku s vodou. 

• Výrobok smie byť prevádzkovaný výhradne v napájacej sieti, ako je popísané na typovom štítku. 

 

 

 

 
2. Uvedenie do prevádzky 

• Zapojte nočné svetlo do schválenej a ľahko prístupnej elektrickej zásuvky. 

• Ak je zásuvka napájaná, nočné svetlo sa rozsvieti. 

• Ak chcete nočné svetlo vypnúť, vytiahnite ho zo zásuvky. 
 
3. Vylúčenie záruky 

Firma Hama neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania 
výrobku alebo z nerešpektovania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných pokynov. 
 
4. Údržba a starostlivosť 

 
 
 
 
 
 
 

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom 

• Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte. 

• Výrobok nepoužívajte, ak je sieťový adaptér, kábel adaptéru alebo sieťový kábel poškodený. 

• Do výrobku nezasahujte a neopravujte ho. Akékoľvek úkony údržby prenechajte príslušnému odbornému personálu. 

Upozornenie 

• Výrobok používajte pripojený iba k schválenej zásuvke. Zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti výrobku 
a musí byť ľahko prístupná. 

• V prípade viacnásobných zásuviek dávajte pozor na to, aby pripojené spotrebiče neprekročili celkový dovolený 
príkon. 

• Ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete. 

Poznámka 

Ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete. 
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5. Technické údaje 

 
Nočné / orientačné svetlo 

Vstupné napätie / frekvencia 230 V / 50 Hz 

Spotreba 0,3 W 

Šírka x výška x hĺbka 97 x 55 x 52 mm 

 
 
6. Pokyny pre likvidáciu 

Ochrana životného prostredia 
Po implementácii Európskej smernice 2012/19/EU a 2006/66/EU do národnej legislatívy platí nasledovné: 
Elektrické a elektronické zariadenia a batérie sa nesmú likvidovať spoločne s komunálnym odpadom.  
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.  
 
 
Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk 

http://www.hama.sk/

