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Ustawianie 
czasu świecenia

Podłączenie do zasilania

Montaż5

INSTRUKCJA INSTALACJI

Domyślny czas świecenia 
wynosi 30 s. Można go 
wydłużyć ustawiając czas na 
10 min – przełącznikiem           
z boku czujnika ruchu.

Miejsce montażu czujnika ruchu
Aby czujnik ruchu działał prawidłowo zaleca się jego montaż 
w pozycji A, B lub C.

Listwę i czujnik ruchu należy przykleić do ramy 
łóżka w wybranym miejscu. 

Zamontowaną listwę podłączyć do zasilacza a następnie do gniazda 
sieciowego AC 230 V~. W razie potrzeby należy użyć dodatkowego 
przedłużacza.
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Przygotowanie powierzchni 
montażowej

Uwaga! Długość listwy można skrócić poprzez przycięcie 
w zaznaczonych miejscach.

Aby zapewnić trwałość 
montażu należy miejsce 
przyklejenia listwy i czujnika 
dokładnie oczyścić z kurzu 
lub innego brudu.

Schemat podłączenia

Przed przyklejeniem należy podłączyć do siebie listwę, 
czujnik i zasilacz i wybrać miejsce montażu.
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Uwaga!
Zaleca się użycie klipsów do spięcia nadmiaru kabli zasilających.
Aby zapewnić jeszcze trwalszy montaż listwy zaleca się użycie dodatkowej 
taśmy montażowej.
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Warunki bezpiecznego użytkowania

 1. Instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Należy 
zachować ją wraz z dowodem zakupu w razie ewentualnej 
reklamacji.

 2. Przed rozpoczęciem montażu i podłączenia zestawu należy 
dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz specy-
fikacją techniczną produktu oraz bezwzględnie jej przestrzegać.

 3. Użytkowanie zestawu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz jego 
przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie zestawu, pożar, 
porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa dla użytkownika.

 4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za:
 • szkody spowodowane nieostrożną i nieodpowiedzialną insta-

lacją i użytkowaniem zestawu oraz nieprzestrzeganiem 
zaleceń dotyczących bezpiecznego użytkowania produktu,

 • używanie zestawu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
 • uszkodzenia mienia lub ciała mogące powstać w  wyniku 

instalacji oraz użytkowania zestawu niezgodnie z jego specy-
fikacją techniczną oraz instrukcją obsługi.

 5. Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania należy sprawdzić, 
czy jakikolwiek element zestawu nie jest uszkodzony. Nie należy 
używać uszkodzonej listwy, czujnika, zasilacza lub przewodu 
zasilającego.

 6. Nie należy otwierać, rozkręcać i modyfikować jakiegokolwiek 
elementu zestawu. Wszelkich napraw może dokonywać jedynie 
Autoryzowany Punkt Serwisowy.

 7. Zestaw przeznaczony jest do użytku wyłącznie wewnątrz 
pomieszczeń.

  8. Nie należy umieszczać w pobliżu zestawu źródeł otwar tego 
ognia, np. płonące świece.

  9. Należy chronić listwę, czujnik i zasilacz przed:
 • upuszczeniem i wstrząsem,
 • działaniem czynników atmosferycznych,
 • wysokimi i niskimi temperaturami,
 • zalaniem,

 • oraz innymi czynnikami mogącymi negatywnie wpłynąć na 
zestaw i jego funkcjonowanie.

10. W przypadku kontaktu listwy, czujnika lub zasilacza z wodą 
należy niezwłocznie odłączyć je od źródła zasilania (wyłączyć 
zasilanie w sieci elektrycznej).

11. Należy chronić przewód zasilający przed mechanicznym usz-
kodzeniem, tj. zagięcie, przetarcie, załamanie lub inne uszko-
dzenia.

12. Nie należy dotykać listwy, czujnika, zasilacza, ani przewodu 
zasilającego wilgotnymi lub mokrymi rękami.

13. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zestaw od 
zasilania.

14. Zestaw należy czyścić suchą, miękką szmatką lub pędzelkiem. 
Do czyszczenia nie należy stosować proszków do szorowania, 
silnych detergentów, alkoholu lub rozpuszczalników.

15. Zestaw należy chronić przed dziećmi. Listwa, czujnik, zasilacz, 
przewód zasilający oraz opakowanie w żadnym wypadku nie 
mogą stać się przedmiotem zabaw dzieci.


