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Na temat tej instrukcji
Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeń-
stwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany
w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów
ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. 
W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać
również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:

Hasło NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed możli-
wymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło OSTRZEŻENIE ostrzega przed obrażeniami 
ciała i poważnymi stratami materialnymi. 

Hasło UWAGA ostrzega przed lekkimi obrażeniami
ciała lub uszkodzeniami sprzętu.

Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeń-
stwem odniesienia obrażeń ciała wskutek 
porażenia prądem elektrycznym.

Drodzy Klienci!

Państwa nowa lampa LED zapewnia nastrojowe
światło na zewnątrz. Można przy tym ustawić 
ciągłe światło białe lub kolorowe, a także włączyć
funkcję zmiany kolorów.

Lampa LED do użytku zewnętrznego jest ładowana
poprzez USB i może być ustawiona bądź zawieszona
w dowolnym miejscu w ogrodzie lub na balkonie.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji 
z użytkowania tego produktu!
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Wskazówki bezpieczeństwa 

Przeznaczenie

Lampa LED do użytku zewnętrznego jest przeznaczona
do celów dekoracyjnych, a nie do oświetlania pomiesz-
czeń. Nadaje się zarówno do użytku w pomieszczeniach,
jak i na zewnątrz (na wolnym powietrzu). Produkt
 za pro jektowano do użytku prywatnego i nie na daje 
się on do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw•
wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się 
z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą
mieć dostępu do produktu.

Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala •
od dzieci. Najlepiej od razu je usunąć. 
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem 
elektrycznym

Nie wolno zanurzać lampy ani kabla USB w wodzie•
lub innych cieczach. 

Podczas ładowania w żadnym razie nie wolno usta-•
wiać lampy bezpośrednio nad umywalką, ku chenką
ani w pobliżu innych źródeł ciepła lub wilgoci.

Lampę należy ładować wyłącznie w suchych•
pomieszczeniach.

Podczas procesu ładowania nie należy włączać•
lampy.

Nie wolno włączać ani ładować lampy, jeżeli sama•
lampa lub kabel USB wykazują widoczne uszko-
dzenia.

Przed włączeniem lampy należy upewnić się, •
że korek gwintowany jest prawidłowo zamknięty
(wkręcony).

Kabel USB należy trzymać z dala od ostrych krawędzi•
i źródeł wysokich temperatur.

Nie wolno rozbierać produktu na części. Nie wolno•
wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie
naprawy produktu należy zlecać tylko zakładom spe-
cjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy
mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.

Produkt zawiera akumulator, który ze względów bez-•
pieczeństwa jest wbudowany na stałe. Nie ma możli-
wości i nie wolno go wymieniać lub demontować.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

Należy zawsze najpierw podłączyć kabel USB •
do lampy, a dopiero potem drugi koniec tego kabla
do gniazda podłączeniowego USB (np. portu USB
komputera) lub też zasilacza sieciowego USB 
(a następnie do gniazdka elektrycznego).

Nie wolno podłączać lampy do zewnętrznego ściem-•
niacza, ponieważ może to spowodować uszkodzenie
elektroniki produktu.

Lampa może być używana zarówno w pomieszcze-•
niach, jak i na zewnątrz (na wolnym powietrzu) 
i przy prawidłowo wkręconym korku gwintowanym
wykazuje stopień ochrony IP44. Oznacza to, że pro-
dukt jest zabezpieczony przed kurzem oraz wodą
rozpryskową (np. deszczem). Nie wolno jednak
 zanurzać lampy w wodzie.

Nie należy umieszczać lampy w nieckach lub zagłę-•
bieniach, w których mogą się tworzyć kałuże.

Do czyszczenia nie należy używać silnych chemi -•
kaliów ani agresywnych lub szorujących środków 
czyszczących.

Ze względu na bardzo długą żywotność diody•
 świecącej (LED) jej wymiana nie jest konieczna.
Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany tej diody.

Lampę należy zawiesić w taki sposób, aby nie mogła•
spaść. 
W razie zrywającego się wiatru należy zdjąć wiszącą
lampę, tak aby nie spadła.

Lampa nadaje się do użytku na zewnątrz (na wolnym•
powietrzu) przy temperaturach do ok. –10°C. 
Przy niższych temperaturach należy ją przechowy -
wać w domu. W przeciwnym razie może dojść do jej
uszkodzenia.



Model:                           T57080101

Numer artykułu:          607 012

Producent:                  Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, 59757 Arnsberg, Germany (Niemcy)
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Widok całego zestawu (zakres dostawy)

spód

wtyk podłączeniowy

wtyczka USB

włącznik/wyłącznik

uchwyt

korek gwintowany

lampka kontrolna

Kabel USB

korpus lampy
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Użytkowanie
Aby naładować wbudowany akumulator, można pod -
łączyć lampę za pomocą dołączonego w komplecie
kabla USB do
... gniazda USB w komputerze lub 
... do odpowiedniego adaptera USB 

(patrz Dane techniczne).

Ładowanie akumulatora

Aby chronić akumulator przed uszkodzeniem, 
w chwili dostawy jest on naładowany jedynie 
w połowie. Przed pierwszym użyciem należy 
całkowicie naładować akumulator.

Gdy akumulator jest całkowicie rozładowany, normalny
proces ładowania trwa ok. 5 godzin. W tym czasie
lampka kontrolna świeci na czerwono. Gdy lampka
kontrolna świeci na zielono, oznacza to, że akumulator
jest całkowicie naładowany. Czas działania wynosi 
ok. 8 godzin. 

Jeżeli lampa w trybie zasilania akumulatorowego nie
daje się już włączyć, należy naładować akumulator.

Odkręcić korek1.
gwintowany w kie-
runku przeciwnym
do ruchu wskazó -
wek zegara i zdjąć
go.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem
elektrycznym

Lampę należy ładować wyłącznie •
w suchych pomieszczeniach.

Nie wolno włączać ani ładować lampy,•
jeżeli sama lampa lub kabel USB wykazują
widoczne uszkodzenia.

2.

Włożyć wtyk podłączeniowy kabla USB do gniazda
podłączeniowego lampy, a wtyczkę USB do gniazda
(portu) USB komputera lub odpowiedniego adap-
tera USB.

Lampka kontrolna świeci na czerwono. Gdy lampka
kontrolna świeci na zielono, oznacza to, że akumulator
jest całkowicie naładowany.

Wyciągnąć wtyczkę USB z gniazda (portu) 3.
USB komputera lub adaptera USB

Ponownie nasunąć4.
pierścień uszczel-
niający całkowicie
na gwint korka, 
aby zapewnić
wodoszczelność, 

a następnie wkręcić korek w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara.

PC/Mac
USB



Usuwanie odpadów
Urządzenie, jego opakowanie oraz wbudowany fab-
rycznie akumulator zawierają wartościowe materiały,
które powinny zostać przekazane do ponownego
wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów
powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się 
do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segre-
gacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości
oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań
lekkich.

Urządzenia, które zostały oznaczone tym
symbolem, nie mogą być wrzucane do zwy-
kłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania
zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych.
Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyj-
mujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja
samorządowa.

Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać
jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, 
aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do
gminnych bądź miejskich punktów zbiórki, względnie
usu wać do specjalnych pojemników, udostępnionych 
w sklepach handlujących bateriami.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze
względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe 
i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy pro-
duktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może
stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika.
Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt 
w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba 
o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim
akumulatora.
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Dane techniczne
Model:                                  T57080101

Numer artykułu:                  607 012

Akumulator:                         litowo-jonowy      
(przebadano wg UN 38.3)   3,7 V 2200 mAh 
                                        energia znamionowa: 8,14 Wh
                                        (bez możliwości wymiany)

Czas ładowania:                  ok. 5 godzin

Czas pracy:                          ok. 8 godzin

Złącze USB:                          5 V / 1000 mA

Źródło światła:                    dioda LED

Klasa ochrony:                    III 

Włączanie/wyłączanie/zmiana kolorów

m

Nacisnąć 1x:  czerwone światło ciągłe
Nacisnąć 2x:  zielone światło ciągłe
Nacisnąć 3x:  niebieskie światło ciągłe
Nacisnąć 4x:  żółte światło ciągłe
Nacisnąć 5x:  fioletowe światło ciągłe
Nacisnąć 6x:  turkusowe światło ciągłe
Nacisnąć 7x:  białe światło ciągłe
Nacisnąć 8x:  zmiana kolorów z łagodnymi prześciami
Nacisnąć 9x:  zmiana kolorów z gwałtownymi przej-

ściami

W celu wyłączenia wcisnąć włącznik/wyłącznik m

i przytrzymać do momentu, aż lampa zgaśnie.

Czyszczenie

Przed przystąpieniem do czyszczenia lampy należym

odłączyć ją od sieci elektrycznej i wyłączyć. 
Przetrzeć lampę lekko zwilżoną ściereczką.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem
elektrycznym

Przed włączeniem lampy należy upewnić•
się, że korek gwintowany jest prawidłowo
zamknięty (wkręcony).

Stopień ochrony:                 IP44

Temperatura otoczenia:     od –10°C do +60°C

Producent:    Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, 
59757 Arnsberg, Germany (Niemcy)


