
NÁVOD NA POUŹITIE 

Produkt: POND LIGHT
Model:    PL1LED / PL1 - 3LED

Pred prvým použitím prístroja si starostlivo prečítajte návod na použitie a 
oboznámte sa s prístrojom. Všetky práce s týmto prístrojom sa smú vykonávať 
len podľa predloženého návodu. Bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné 
pokyny pre správne a bezpečné používanie. Tento návod na použitie starostlivo 
uschovajte. Pri zmene vlastníka, prosím odovzdajte ďalej aj návod na použitie.

Symboly
Symboly, použité v tomto návode na použitie majú nasledujúci význam:

Nebezpečenstvo zranenia osôb nebezpečným elektrickým napätím
            Symbol upozorňuje na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré 

môže mať za následok smrť alebo ťažké poranenia, pokiaľ nie sú prijaté 
príslušné opatrenia.

Nebezpečenstvo zranenia osôb všeobecným zdrojom nebezpečenstva
Symbol upozorňuje na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré 
môže mať za následok smrť alebo ťažké poranenia, pokiaľ nie sú prijaté 
príslušné opatrenia. 

Dôležitý pokyn pre bezporuchovú funkciu.

Bezpečnostné pokyny
Firma Jebao skonštruovala tento prístroj podľa aktuálneho stavu techniky a 
podľa jestvujúcich bezpečnostných predpisov. Aj napriek tomu môže tento 
prístroj byt’ zdrojom nebezpečenstva pre osoby a vecné hodnoty, pokiaľ je
používaný nesprávne resp. v rozpore s určeným účelom alebo pokiaľ nie sú 
dodržiavané bezpečnostné predpisy.

Z bezpečnostných dôvodov nesmú tento prístroj používa  ťdeti a 
mladiství, mladší ako 16 rokov, osoby, ktoré nie sú schopné 
rozpozna  ťmožné nebezpečenstvo, alebo sa neoboznámili s týmto 
návodom na použitie. Deti musia by  ťpod dozorom, aby bolo 
zabezpečené, že sa s prístrojom nebudú hrať. Nebezpečenstvo 
hroziace z kombinácie vody a elektriny − Kombinácia vody a elektrickej 
energie môže pri pripojení v rozpore s predpismi alebo nesprávnej manipulácii 
viesť k usmrteniu alebo ťažkým poraneniam.

− Skôr, ako siahnete do vody, vždy odpojte od prívodu napätia všetky prístroje, 
ktoré sa nachádzajú vo vode.

Elektrická inštalácia podľa predpisov
− Elektrické inštalácie musia zodpovedať národným predpisom o zriaďovateľoch 
inštalácie a môže ich vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
− Za kvalifikovaného elektrikára sa považuje osoba, ktorá je na základe svojho 
odborného vzdelania, znalostí a skúsenosti schopná a oprávnená posudzovať a 
vykonávať zadané činnosti. Čínnosti kvalifikovaného pracovníka zahŕňajú tiež 
znalosti možných nebezpečenstiev a rešpektovanie regionálnych a národných 
noriem, predpisov a nariadení.
− Pri otázkach a problémoch sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.
− Pripojenie prístroja je povolené iba vtedy, ak sa zhodujú elektrické údaje 
prístroja a napájania elektrickým prúdom.
Údaje o prístroji sa nachádzajú na výrobnom štítku prístroja, na obale, alebo v 
tomto návode na obsluhu.
− Prístroj musí byť zabezpečený ochranným zariadením proti chybnému prúdu s s 
nameraným chybným prúdom, ktorý nie je väčší než 30 mA.
− Predlžovacie rozvody a rozdeľovač prúdu (napr. lišty so zásuvkami) musia byť 
vhodné na používanie v interiéri (chránené pred striekajúcou vodou).
− Transformátor osaďte v bezpečnostnej vzdialenosti min. 2 m od vody.
− Vedenia pre pripojenie do siete nesmú mat’ menší prierez ako gumové káble so 
skratkou H05RN-F. Predlžovacie vedenie musí vyhovovat’ norme DIN VDE 0620.
− Chráňte zástrčkové spoje pred vlhkosťou.
− Prevádzkujte prístroj len na zásuvke, inštalovanej podľa predpisov.

Bezpečná prevádzka
− Prístroj sa nesmie spúšťať, ak je poškodené vedenie alebo vonkajšie puzdro.
− Nenoste alebo neťahajte prístroj za prípojné vedenie!
− Ukladajte všetky potrubia s príslušnou ochranou, aby sa dali vylúčiť všetky 
možnosti poškodenia, a aby cez ne nemohol nikto spadnúť.
− Nikdy neotvárajte teleso prístroja alebo príslušné diely, ak nie ste k tejto činnosti 
vyzvaní návodom na obsluhu.
− Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo pre zariadenie.
− Nikdy nevykonávajte technické zmeny na prístroji.
− Nechajte opravy vykonávať len autorizovanými miestami zákazníckeho servisu. 
− Pripojovacie vedenia sa nedajú nahradiť. Ak je vedenie poškodené, musí sa 
prístroj, príp. jeho časti zlikvidovať.
− Prevádzkujte zariadenie len transformátorom, ktorý ste obdržali spolu s 
dodávkou.
− Zásuvku a sieťovú zástrčku udržiavajte suché.
− Sieťový diel, obsiahnutý v dodávke a zástrčkové spoje vedení elektrického 
prúdu nie sú vodotesné, ale len chránené proti dažďu a odstrekujúcej vode. 
Nesmú byt’ ukladané resp. montované vo vode.



Inštalácia
Prístroj sa dodáva ako kompletná súprava s transformátorom a jedným resp. 
troma reflektormi LED vrátane žiaroviek a farebných krytov, kompletne 
montovaný.

Uvedenie do prevádzky
Pozor! Citlivé elektrické súčiastky. Možné následky: Dôjde ku 
zničeniu prístroja. Ochranné opatrenie: Nepripájajte prístroj k 
tlmenému napájaniu elektrickým prúdom.

Pozor! Nebezpečné elektrické napätie.
Možné následky: smrť alebo ťažké zranenia.
Ochranné opatrenia:

− Skôr než siahnete do vody, vytiahnite z elektrickej zásuvky všetky prístroje 
nachádzajúce sa vo vode!
− Pred prácou s prístrojom vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Zapínanie: 
Sieťovú zástrčku transformátora zastrčte do zásuvky.
− Skontrolovať funkciu reflektora.
Vypínanie: Vytiahnite sieťovú zástrčku transformátora zo zásuvky.

Čistenie a údržba

Pozor! Nebezpečné elektrické napätie.
Možné následky: smrť alebo ťažké zranenia.

Ochranné opatrenia:
− Skôr než siahnete do vody, vytiahnite z elektrickej zásuvky všetky prístroje 
nachádzajúce sa vo vode!
− Pred prácou s prístrojom vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
− Dbajte na to, aby do prístroja nevnikla vlhkosť.

Vyčistenie prístroja
Prístroj v prípade potreby očistite čistou vodou a mäkkou kefkou.

Vymena žiarovky
− Odskrutkujte prstenec so závitom 
− Odoberte sklo a tesniaci krúžok, skontrolujte poškodenie a popr. vymeňte.
− Poškodenú žiarovku vyberte z telesa.
− Nasaďte novú žiarovku (nedotýkat’ sa prstami, použite handričku apod.).
Používajte len originálne žiarovky .
− Prístroj opäť zostavte v opačnom poradí. Dbajte na to, aby bol tesniaci krúžok 
správne umiestnený.
− Obnovte pripojenie na siet’ a skontrolujte funkciu.

Odstránenie porúch 
Porucha Príčina Odstránenie

Žiarovka nesvieti  Prerušený prívod prúdu , 
Žiarovka je defektná 

Skontrolovat’ prívod 
prúdu, Vymenit’ žiarovku

Svietivosť klesá Sklo svetlometu je 
znečistené, 
Intenzita svetla klesá so 
zvyšujúcou sa 
prevádzkou

Vyčistiť
Vymenit’ žiarovku

Voda v telese svetlometu Poškodené tesnenie Skontrolovat’ a popr. 
vymenit’ tesnenie

Likvidácia
  Tento prístroj sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. Na 

likvidáciu využite k tomu určený systém odovzdávania. Pred odovzdaním 
znefunkčnite prístroj prerezaním kábla.

Vyrobca:
Jebao Co.,Ltd
Tongmao Jebao Industrical Park, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong 
province, Čína.

Dovozca do EU:
Hanako-Koi GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 5, 64319 Pfungstadt Amtsgericht 
Darmstadt, HR B 85786, Nemecko 

Distribútor v SR: Petomar Slovakia sro, č.d. 820, 925 63, Dolná Streda


