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Dekorační LED skleněná fotografie. Motiv 
obrázku je vytvořen podle přání zákazníka. 
Předlohou může být fotografie, obrázek, logo 
apod. Zaslaná fotografie je ořezána 
(odstraněno pozadí) a následně vypískována 
na sklo. 
 
Možnost nasvícení v těchto barvách:  
červená, zelená, modrá, teplá bílá a studená 
bílá. 

 
Součástí svítidla je napájecí adaptér. 

 
Svítidlo je určeno pro použití v interiérech. 

 

Identifikační číslo: Dle velikosti rámečku 

Označení výrobku:  PF-XxXmm 

Příkon [W] Max. 12 

Jmenovité napětí ~ [VAC] 230 

Jmenovitý proud [A] Max. 0,35 

PF účiník [-] - 

Provozní frekvence [Hz] 50-60 

Předpokládaná životnost [hod.] 15 000 

Provedení Hliník/sklo 

 

Seznam již vytvořených identifikačních čísel: 
8595228308363 PF-100x150mm 
8595228309810 PF-150x150mm 
8595228309827 PF-150x200mm 

Rozměry skel jsou k dispozici ve třech různých variantách: 

100x150mm 150x150mm 150x200mm 
   

     

PF-XxXmm – Dekora ční LED fotografie  
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Instalace: 
 

1. Svítidlo umístěte na pevnou a stabilní podložku, tak aby nedošlo k převrácení svítidla. 
2. Zasuňte napájecí adaptér, který je součástí dodávky do zásuvky a spojte konektory adaptéru a svítidla. 
3. Napájecí kabel mezi adaptérem a svítidlem umístěte, tak aby nemohl být skřípnut a nebyl blízko částí s 

vysokou teplotou. 
4. Napájecí adaptér nezakrývejte ani jinak neznemožněte odvod tepla. 
5. Napájecí adaptér umístěte tak, aby nemohl být polit vodou nebo mechanicky poškozen.  
6. Napájecí adaptér umístěte tak, aby nebyl přístupný dětem nebo domácím zvířatům. 
7. Napájecí adaptér neotvírejte, zvláště v případě je-li zasunut v elektrické zásuvce. 

 
Svítidlo obsahuje napěťový zdroj ve třídě ochrany II. Samotná reflektorová část spadá do bezpečné třídy 
ochrany III. 
 
Svítidlo může být umístěno přímo na normálně hořlavé povrchy. 
 
Upozornění: 
 

1. Neumisťovat na PPR (polypropylén)  
 
Likvidace výrobku po ukončení životnosti: 
 
Na výrobek se vztahuje směrnice EU 2002/96/ES. Nevhazujte výrobek do komunálního odpadu. Řiďte se 
místními předpisy o odděleném sběru elektrických a elektronických výrobků. 
 

 


