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Instrukcja użytkowaniapl

Listwa świetlna LED



Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu
wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych
obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego
wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również
tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest do dekoracyjnych celów oświetleniowych •
w suchych pomieszczeniach. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń.

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zasto-•
sowań komercyjnych.

Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.•

Drodzy Klienci!

Nowa listwa świetlna LED pozwoli Państwu wyczarować nastrojowe, 
białe światło. Listwę świetlną opatrzono paskiem samoprzylepnym, dzięki
czemu może ona zostać szybko i łatwo naklejona w wybranym miejscu.
Jeśli listwa świetlna jest za długa, można ją w prosty sposób skrócić,
obcinając nożyczkami w którymś z wyznaczonych miejsc.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania nowej listwy
świetlnej LED.

Zespół Tchibo

www.tchibo.pl/instrukcje
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NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci 

Materiały opakowaniowe oraz drobne części trzymać z dala od dzieci. •
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia! 

Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw•
wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycz-
nymi, dlatego nie powinny mieć dostępu do produktu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

Produktu ani zasilacza sieciowego nie wolno zanurzać w wodzie lub innych•
cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym. 

Produktu nie należy używać na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach •
o wysokiej wilgotności powietrza. Nie wolno dotykać zasilacza sieciowego
wilgotnymi rękami.

Produkt należy podłączyć tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka•
elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza
sieciowego. 

Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka, jeśli podczas użycia wystąpią•
usterki, po użyciu, w czasie burzy oraz przed przystąpieniem do czyszczenia
produktu. Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za
kabel.

Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można•
było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Kabel podłączeniowy należy popro-
wadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.

Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego w komplecie.•

Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten•
należy prowadzić z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.

Nie należy używać produktu, jeśli jego części (w tym kabel podłączeniowy)•
wykazują widoczne uszkodzenia.

Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie ani w jego częściach.•
Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.
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Widok całego zestawu (zakres dostawy)

wtyczka

zasilacz sieciowy

włącznik/wyłącznik

kabel podłączeniowy

listwa świetlna LED

uchwyt odciążający i mocujący

Diody LED nie są ściemnialne. Dlatego do obsługi lampy nie należy stosować•
ściemniacza.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

Nie patrzeć przez dłuższy czas bezpośrednio w światło listwy świetlnej. •
Może to negatywnie wpłynąć na wzrok.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

Ze względu na bardzo długą żywotność diod LED ich wymiana nie jest•
konieczna. Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany tych diod.

Listwę świetlną LED można skracać wyłącznie w wyznaczonych miejscach.•
Odcięte kawałki nie mogą być już używane i muszą zostać usunięte. 
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Przygotowanie do użytkowania
Mocowanie listwy świetlnej LED

Wszystkie istotne elementy mocujące wyposażone są w pasek samoprzylepny.

Przed przyklejeniem poszczególnych elementów np. do ściany, za telewizorem
lub pod szafką wiszącą należy sprawdzić następujące punkty:

Czy otoczenie jest suche i nadaje się do naklejania pasków samoprzylepnych?•

Czy w pobliżu znajduje się gniazdko elektryczne? •

Czy podłoże nadaje się do mocowania elementów przez naklejanie?•
 Podłoże musi być czyste, gładkie, odtłuszczone, a także wolne od kurzu,
wapna i silikonu. 

       Należy mieć na uwadze, że późniejsze bezproblemowe usunięcie pasków
samoprzylepnych może być niemożliwe. Podczas usuwania pasków samo-
przylepnych może dojść do oderwania farby, tapety itp. od ściany. Mogą
też powstać różnice w jasności podłoża. Ewentualne pozostałości warstwy
środka klejącego na drewnie lub innych trwałych powierzchniach mogą
być usuwane środkami rozcieńczającymi (np. benzyną ekstrakcyjną itp.).
Należy również przestrzegać wskazówek producenta. Zalecamy uprzednie
przetestowanie działania tych środków w niewidocznym miejscu podłoża.

Sposób postępowania:
1.      Wybrać miejsce, w którym ma zostać przyklejona listwa świetlna LED. 

Nie podłączać jeszcze listwy świetlnej do sieci elektrycznej!
2.     W razie potrzeby za pomocą ostrych

nożyczek skrócić listwę świetlną 
w jednym z ośmiu wyznaczonych do
tego miejsc, oznaczonych kolorem
miedzianym. Ciąć prosto wzdłuż
 na drukowanej, czarnej linii. Uważać,
aby nie odciąć strony z wtyczką!
Odcięte kawałki nie mogą być już
używane i muszą zostać usunięte.
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3.     Zdjąć folię ochronną z paska samoprzylepnego.
Starannie zamocować listwę świetlną na
wybranym podłożu, dociskając ją do niego. 
Odpowiednio rozmieścić i zamocować uchwyty.

4.     Połączyć poszczególne elementy zgodnie z poniższym rysunkiem: 

       

       • Zwrócić uwagę, aby włącznik/wyłącznik był łatwo dostępny. 

       • Na złącze wtykowe nie może jednak w żadnym razie działać siła
 rozciągająca. W razie potrzeby należy użyć uchwytu odciążającego.

5.     Zasilacz sieciowy należy włożyć do gniazdka elektrycznego dopiero 
       w ostatnim kroku. 

Obsługa

   Za pomocą włącznika/wyłącznika włączać i wyłączać listwę świetlną. 

uchwyt odciążający 
i mocujący

m



7

Usuwanie odpadów
Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które nadają
się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje
zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

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

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

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

Czyszczenie

1.      Wyłączyć listwę świetlną LED i wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka
elektrycznego.

2.     Usunąć kurz z listwy świetlnej za pomocą suchej, niestrzępiącej się
 ściereczki.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie życia wskutek porażenia
prądem elektrycznym

Przed przystąpieniem do czyszczenia zestawu należy wyciągnąć•
zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.

Nie wolno narażać urządzenia na działanie wilgoci. •
Chronić ją przed wodą kapiącą i rozpryskową.

Produkt nie działa.• Czy listwa świetlna jest podłączona?•

Sprawdzić wszystkie połączenia wtykowe.•



www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu:

388 198

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

Dane techniczne
Model:                                  388 198

Zasilacz sieciowy:               Wejście:  220–240 V ~ 50/60 Hz 
                                        Wyjście:  12 V 0,25 A, 0,5-3 W

Klasa ochrony:                    II  (zasilacz sieciowy)
                                        III (listwa oświetleniowa)

Moc listwy świetlnej:           maks. 2,2 W

Temperatura otoczenia:     od +10°C do +40°C

Made exclusively for:          Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo wprowadzania
zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.
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