
Důležité bezpečnostní instrukce
Lampa smí být používána pouze v suchých vnitřních prostorách a při pokojové teplotě. 
Za všech okolností zabraňte styku s vodou a jinými kapalinami a vlhkostí. 
Jakékoliv zásahy do konstrukce výrobku, jeho pozměňování, výměna komponentů apod. je zakázáno!
Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší el. síti. 
Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou součástí výbavy daného zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být 
zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje. Jestliže se pohyblivý 
přívod tohoto transformátoru poškodí, musí být nahrazen výrobcem nebo servisní organizací.
Nikdy lampu/adaptér nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadla na 
zem a poškodila se. V takových případech se obraťte na odborníka. 
Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrýma rukama. Nikdy netahejte za 
přívodní kabel, ale za vidlici. 
Nevystavujte výrobek extrémním teplotám, silným vibracím, silnému mechanickému namáhání, přímým slunečním paprs-
kům a vlhkosti. Lampa by se mohla poškodit.
Lampu nikdy nenamáčejte do vody, nestavte ji do blízkosti nádob s vodou, ani s vodou nemanipulujte v její blízkosti – ne-
bezpečí úrazu el. proudem a vzniku požáru! 
Pokud se voda přeci jen do přístroje dostane, vypněte přívod proudu a teprve potom odpojte vidlici napájecího přívodu z 
el.zásuvky. Přístroj již nepoužívejte a obraťte se na odborníka.
Nestavějte lampu na nestabilní nebo pohybující se povrch, kde hrozí její převržení. Lampu umístěte na stabilní pevnou pod-
ložku, tak aby se nemohla převrátit a spadnout. Nikdy neumisťujte lampu do blízkosti hořlavých nebo snadno vznětlivých 
materiálů (např. záclony apod.). 
Nepoužívejte lampu v prostředí s vysokým výskytem prachu, hořlavých plynů apod. 
Dbejte na to, aby napájecí přívod nepřišel do styku s ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem nebo vodou. 
Nedoporučujeme používání prodlužovacích kabelů.
Před jakoukoliv manipulací s lampou nebo údržbou, vždy odpojte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky. 

NÁVOD K OBSLUZE

Stolní lampička LUXUS SL200B
Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte jej pro případ pozdější potřeby.

Technické parametry

Napájení 100-240V~50/60Hz 
Příkon max 7 W
Stupeň krytí IP20
Třída izolace II
Světelný zdroj panel složený z  34x SMD LED 2835 + RGB 
Světelný tok 200 lm
Teplota světla 5000–5500 K 
Stmívatelná 50lm, 100lm, 200lm + OFF
Životnost 20 000 h
Index podání barev Ra ≥80
Vyzařovací úhel 120°
Doba náběhu do plného výkonu 1 s
Délka kabelu 1,5 m
Adaptér DC 5V/1A součástí
Hmotnost bez obalu 0,9 kg
Hmotnost s obalem 1,2 kg

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný. Po skončení životnosti tohoto svítidla je nutno vyměnit celé svítidlo.
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Obsluha
Lampu připojte pomocí dodaného adaptéru do sítě. 
Dotykem středového ovládacího tlačítka (3a) zapnete lampu postupně v režimu 50lm, 100lm, 200lm 
a OFF (vypnuto).
Atmosferické barevné podsvícení zapnete dotykem tlačítka (3b). Poté můžete na barevné škále 
(3c) zvolit jakoukoliv barvu podsvícení nebo tlačením tlačítka (3b) pod dobu cca 3 sekund zapnout 
automatické střídání barev. Barevné podsvícení opět vypnete krátkým dotykem tlačítka (3b).
Rameno i hlava lampy jsou flexibilní. Při nastavování úhlu sklonu přidržte základnu. 
 

Popis
1. Podstavec
2. RGB barevné osvětlení
3. Dotykové ovládací tlačítko
4. Zdířka pro připojení adaptéru 
5. Rameno lampy 
6. Hlava lampy
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Zpětný odběr elektroodpadu
 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány spo-
lečně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a 
lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu 
o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz 
a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika, www.eva.cz
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Vnější povrch lampy čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem 
a poté otřete do sucha. 
Nebudete-li lampu delší dobu používat, odpojte ji ze sítě 
a uložte na čistém, suchém místě.

Záruční prohlášení
Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete  maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných 
kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.
· Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem 
k reklamaci. 

· Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
· Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
· Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a 
pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na 
závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. 
Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při pře-
pravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např.živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné 
síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění.  Výrobky  jsou určeny  
pro  použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna. 
V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad 
o koupi výrobku. 
V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci. 

Celostátní nositel servisu zajišťující opravy 
a náhradní díly prostřednictvím smluvních partnerů je:

Zásobování a. s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník
tel.: +420 315 646 160

reklamace@zasobovani.cz - www.eva.cz
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