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 Instalaci a zprovoznění svítidel LED smí provádět výhradně osoba odborně způsobilá, což je podmínkou uznání práv z titulu záruky. Při  
instalaci  a zprovozňování svítidel LED dodržujte všechny normy a vyhlášky platné v České republice. Na výrobku je znázorněná 
bezpečnostní ikonografie. Výrobce neodpovídá za škody na zdraví a majetku, které byly způsobeny neodbornou instalací nebo 
neodborným zásahem do svítidla.  Při montáži, zprovoznění nebo údržbě svítidel vypněte přívod elektrického proudu a dbejte, 
aby nebyly poškozeny přívodní kabely. Ujistěte se, že provozní napětí svítidla odpovídá napětí elektrického rozvodu, k němuž je 
svítidlo připojeno  Svítidlo není stmívatelné, pokud není dodáno s příslušným regulovatelným napájecím zdrojem. Svítidlo pou-
žívejte výhradně s originálním, výrobcem dodaným napájecím zdrojem  Svítidlo je použitelné výhradně ve vnitřních prostorech 
a není konstruováno do prostor se zvýšeným nebezpečím výbuchu. Neinstalujte svítidlo do blízkosti lehce vznětlivých materiálů 

 Za žádných okolností nezasahujte do konstrukce a elektroinstalace svítidla. Tyto zásahy smí provádět výhradně autorizovaný 
servis nebo odborně způsobilá osoba. V opačném případě může dojít k nevratnému poškození elektronických součástek svítidla 

 Záruka se nevztahuje na znečištění svítidla, jeho součástí a jejich případné čištění. Rovněž snížení životnosti světelného zdroje, 
způsobené znečištěním svítidla, není součástí záruky  Při čištění svítidla vždy odpojte přívod elektrické energie. K čištění použí-
vejte pouze mírně navlhčený hadr. Nepoužívejte žádné čisticí nebo jiné agresivní chemické přípravky, ředidla, rozpouštědla apod., 
a dbejte na to, aby svítidlo nebylo zasaženo tekutinou.
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Svítidlo sestává ze světelného tělesa a montury, opatřené magnety. Svítidla jsou vyrobena převážně z kovu a kovových slitin, proto je 
jejich hmotnost vyšší než u jiných svítidel a při manipulaci a instalaci je nutné dbát zvýšené opatrnosti před poškozením jak samotných 
svítidel, tak majetku a zdraví. Kvůli bezpečné manipulaci se svítidly po jejich instalaci na podklad jsou tato vybavena bezpečnostními 
lanky s protikusy, které spojí světelné těleso s monturou. V rámci možností proveďte instalaci bezpečnostních lanek co nejdříve. 
Monturu instalujte na vhodný a pokud možno rovný povrch pomocí přiložené sady hmoždinek a šroubů. Monturu sejměte z tělesa prstem 
nebo opatrným vypáčením okraje, překonáním mírného odporu magnetů spojujících monturu s tělesem. Přívodní kabel veďte otvorem v 
montuře a připojte jej ke sběrnici. Zkontrolujte na výstupu napájecího zdroje jeho připojení vedoucí k tělesu. Před přisazením tělesa k montuře 
vyzkoušejte funkčnost svítidla. Těleso přisazujte k montuře obezřetně. Jakmile uslyšíte dolehnutí magnetů k tělesu (cvaknutí), je těleso k 
montuře přisazeno správně. Síla magnetů je dostatečná.

LYRA, TUBO
Svítidlo sestává ze světelného tělesa a montury, opatřené magnety. Svítidla jsou vyrobena převážně z kovu a kovových slitin, proto je jejich 
hmotnost vyšší než u jiných svítidel a při manipulaci a instalaci je nutné dbát zvýšené opatrnosti před poškozením jak samotných svítidel, 
tak majetku a zdraví. Kvůli bezpečné manipulaci se svítidly po jejich instalaci na podklad jsou tato vybavena bezpečnostními lanky s 
protikusy, které spojí světelné těleso s monturou. V rámci možností proveďte instalaci bezpečnostních lanek co nejdříve. Monturu 
instalujte na vhodný a pokud možno rovný povrch pomocí přiložené sady hmoždinek a šroubů. Monturu sejměte z tělesa opatrným vypáče-
ním ze středu nebo okraje montury, překonáním mírného odporu magnetů spojujících monturu s tělesem. U svítidel s kruhovým půdorysem 
lze monturu odejmout rovněž mírným přitlačením dlaně k montuře a pootočením. Přívodní kabel veďte otvorem v montuře a připojte jej ke 
sběrnici. Zkontrolujte na výstupu napájecího zdroje jeho připojení vedoucí k tělesu. Před přisazením tělesa k montuře vyzkoušejte funkčnost 
svítidla. Těleso přisazujte k montuře obezřetně. Jakmile uslyšíte dolehnutí magnetů k tělesu (cvaknutí), je těleso k montuře přisazeno správně. 
Síla magnetů je dostatečná.

Bližší informace o svítidlech, zejména technické specifikace, jsou ke stažení na internetových stránkách mivvy.cz.

Ujištění o vydání prohlášení o shodě
Výrobce tímto potvrzuje, že u výrobků, které podléhají posouzení jejich shody s technickými požadavky dle platné legislativy České republiky 
a Evropské unie, bylo toto posouzení provedeno a bylo vystaveno ES prohlášení o shodě.
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