
NÁVOD K POUŽITÍ 

Stínítko SAGA 

Děkujeme, že jste si vybrali produkty značky Venso EcoSolutions. Tyto produkty jsou vyrobené specializovanou korejskou 

firmou Parus. Všechny produkty jsou pečlivě testovány, aby byla zajištěna jejich správná funkce.  

PODMÍNKY ZÁRUKY 

Na zboží se vztahuje záruka 2 roky. Tato záruka trvá od data zakoupení zboží, které je uvedeno na daňovém dokladu. 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.  

Záruka se nevztahuje na produkty: 

- které viditelně podlehly mechanickému poškození, např. upuštěním na beton 

- které byly nezpůsobilou osobou demontovány z důvodu řešení nějakého problému nebo opravy 

- které byly napojeny na špatné elektrické napětí 

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte návod k použití a uchovejte ho pro případ pozdější potřeby.  

VAROVÁNÍ 

Před použitím produktu si pečlivě prostudujte následující instrukce a řiďte se dle nich.  

- Toto stínítko není určeno pro venkovní použití. 

- Před instalací LED žárovky se ujistěte, že jsou vaše ruce suché.  

- Nepoužívejte stínítko, pokud je jeho přívodní kabel poškozený.   

- Dávejte pozor při instalaci LED žárovky, abyste předešli elektrickému šoku. 

- Nestrkejte do patice ve stínítku prsty a jiné nástroje.  

- Veškeré potřebné elektromontážní práce při instalaci LED žárovky musí být provedeny kvalifikovanou osobou. 

- V případě poruchy stínítko okamžitě vypněte. Nikdy se nepokoušejte stínítko spravit svépomocí, jelikož to pro vás může 

mít vážné poškozující následky.  

OBECNÉ INFORMACE 

Stínítko SAGA je vyvinuto pro efektivní rozptýlení tepla vycházejícího z pěstebních LED žárovek.  

TECHNICKÁ FUNKCE 

Stínítko SAGA má velké chladící otvory, které odčerpávají teplý vzduch od světelného zdroje. Stínítko SAGA je testované pro 

použití pěstebních LED žárovek do 18 W.  

Rozměry: 220 x 180 mm 

Provozní napětí: 230 V, 50 Hz 

INSTALACE 

Připevněte stínítko ke stropu pomocí úchytek v balení. V závislosti na typu povrchu můžete montáž vyžadovat i další 

uchycovací a jistící prvky. Následně našroubujte do patice kompatibilní žárovku a zapojte přívodní kabel od stínítka do 

zásuvky.  

SKLADOVÁNÍ PRODUKTU 

Skladujte stínítko a jeho balení mimo dosah dětí. Produkt nemá žádné vyměnitelné díly. 

Distributor pro Českou republiku: HOLAS Lighting, s.r.o., Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, Česká republika 

E-mail: info@holas-lighting.cz, Web: www.holas-lighting.cz 

E-mail: info@led-zahrada.cz, Web: www.led-zahrada.cz 
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