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Drodzy Klienci!

Nastrojowe światło we własnych czterech ścianach: Państwa nowych 6 pa-
neli świetlnych LED umożliwia tworzenie indywidualnych układów i oferuje 
aż 16 różnych kolorów światła – zarówno w trybie zmiany kolorów, jak i  
w trybie światła ciągłego, zapewniając ciekawe efekty świetlne. Panele 
świetlne LED można zamocować za pomocą podkładek samoprzylepnych  
lub gwoździ. 

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania nowych paneli 
świetlnych LED. 
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Wskazówki bezpieczeństwa 

Należy dokładnie przeczytać wska-
zówki bezpieczeństwa i użytkować 
produkt wyłącznie w sposób opisany 
w tej instrukcji, aby uniknąć niezamie-
rzonych urazów ciała lub uszkodzeń 
sprzętu. Zachować instrukcję do póź-
niejszego wykorzystania. W razie 
zmiany właściciela produktu należy 
przekazać również tę instrukcję. 

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony  
do celów dekoracyjnych  
w prywatnym gospodarstwie 

domowym. Nie nadaje się do oświetla-
nia pomieszczeń. Produkt zaprojekto-
wano do użytkowania w suchych  
pomieszczeniach. 

Produkt zaprojektowano do użytku 
prywatnego i nie nadaje się  
do zastosowań komercyjnych. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci 

• Produkt nie jest zabawką!  
Dzieci nie potrafią rozpoznać niebez-
pieczeństw wynikających z nieprawi-
dłowej obsługi urządzeń elektrycznych, 
dlatego nigdy nie mogą używać  
takich urządzeń bez nadzoru.

• Połknięcie baterii może być śmier-
telnie niebezpieczne. Pilot wyposa-
żony jest w baterię guzikową.  
Połknięta bateria guzikowa może  
w ciągu zaledwie 2 godzin doprowa-
dzić do ciężkich chemicznych popa-
rzeń wewnętrznych oraz do śmierci. 
Zarówno nowe, jak i zużyte baterie 
należy przechowywać poza zasięgiem 
dzieci. Jeżeli nie można prawidłowo 
zamknąć komory baterii, należy  
zaprzestać używania produktu  
a dzieci nie mogą mieć do niego  
dostępu. W razie przypuszczenia, że 
bateria została połknięta lub dostała 
się do organizmu w inny sposób,  
należy natychmiast zasięgnąć  
pomocy lekarskiej. 

• Dzieci nie mogą mieć dostępu  
do materiałów opakowaniowych.  
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo 
uduszenia!
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NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia 
prądem elektrycznym 

• Nie wolno narażać produktu na dzia-
łanie wilgoci, gdyż grozi to poraże-
niem prądem elektrycznym. Z tego 
względu nie należy go używać np.  
w łazience lub innych wilgotnych  
pomieszczeniach. Produktu nie  
należy także używać na zewnątrz.

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

• Produkt należy podłączać tylko do 
prawidłowo zainstalowanego gniazd-
ka elektrycznego, którego napięcie 
jest zgodne z danymi technicznymi 
zasilacza sieciowego. Nie wolno pod-
łączać produktu do gniazdka elek-
trycznego z funkcją ściemniania.

• Należy zawsze najpierw podłączać 
kabel podłączeniowy do zasilacza 
sieciowego, a dopiero potem zasilacz 
do gniazdka elektrycznego. Należy 
również zawsze najpierw wyciągać 
zasilacz sieciowy z gniazdka elek-
trycznego, a dopiero potem odłączać 
kabel podłączeniowy od zasilacza.

• Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć  
z gniazdka elektrycznego, ... 
... jeżeli podczas pracy urządzenia  
   wystąpią usterki, 

... podczas burzy, 

... jeżeli produkt nie będzie  
   przez dłuższy czas używany, 
... przed przystąpieniem  
   do czyszczenia produktu.  
Należy przy tym zawsze ciągnąć  
za zasilacz sieciowy, a nie za kabel 
podłączeniowy. 

• Produkt wolno użytkować wyłącznie 
z dołączonym zasilaczem sieciowym.

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

• Produktu nie wolno łączyć elektrycznie 
z innymi łańcuchami świetlnymi itp. 

• Dołączony do zestawu zasilacz sie-
ciowy przeznaczony jest do użytku  
z zestawem sześciu paneli. Nie można 
podłączać dodatkowych paneli.

• Włącznik/wyłącznik przełącza pro-
dukt jedynie w tryb czuwania, ale  
nie wyłącza zasilania elektrycznego. 
Zasilanie można przerwać tylko 
przez wyciągnięcie zasilacza siecio-
wego z gniazdka elektrycznego.  
Używane gniazdko powinno być  
łatwo dostępne, tak aby w razie po-
trzeby można było szybko wyciągnąć 
zasilacz sieciowy. 
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• Nie wolno używać produktu w przy-
padku, gdy produkt, kabel podłącze-
niowy lub zasilacz sieciowy wykazują 
widoczne uszkodzenia. Nie wolno 
wprowadzać żadnych zmian w pro-
dukcie. Nie wolno również samo-
dzielnie wymieniać kabla podłącze-
niowego. Wszelkie naprawy muszą 
być przeprowadzane w zakładzie 
specjalistycznym lub w naszym  
Centrum Serwisu.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami 
ciała

• W przypadku wycieku z baterii należy 
unikać kontaktu ze skórą, oczami  
i śluzówkami. W razie potrzeby  
opłukać miejsca kontaktu wodą  
i natychmiast udać się do lekarza. 

• Szybkie światło migowe może spo-
wodować migrenę. U epileptyków i 
osób cierpiących na autyzm szybkie 
światło migowe może wywołać atak 
padaczki. Ataki padaczki, migreny  
i omdlenia mogą również wystąpić  
u osób, które nigdy dotąd nie miały 
podobnych problemów. Jeżeli tego 
typu przypadki wystąpiły u użytkow-
nika lub jego rodziny, nie należy uży-
wać funkcji zmiany efektów świetlnych 
w panelach świetlnych LED. Rodzice 
nie powinni pozostawiać dzieci z pa-
nelami świetlnymi LED bez nadzoru.  

Panele świetlne LED należy natych-
miast wyłączyć i skonsultować się  
z lekarzem w przypadku wystąpienia 
następujących objawów: skurcze, 
drżenie powiek lub mięśni, omdlenia, 
mimowolne ruchy lub utrata orientacji. 

• Nie patrzeć przez dłuższy czas bez-
pośrednio w światło paneli świetlnych. 
Może to negatywnie wpłynąć na wzrok. 

OSTRZEŻENIE przed pożarem/ 
wybuchem 

• Baterii nie wolno ładować, rozbierać 
na części, wrzucać do ognia ani 
zwierać.

• Uwaga! Baterie litowe mogą wybuch-
nąć, jeśli zostaną nieprawidłowo 
włożone. Dlatego podczas wkładania 
baterii należy koniecznie zwrócić 
uwagę na właściwe ułożenie biegu-
nów (+/–). Do wymiany należy stoso-
wać tylko baterie tego samego lub 
równoważnego typu (patrz rozdział 
„Dane techniczne”).
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UWAGA – ryzyko strat materialnych 

• Baterie należy chronić przed nad-
miernym ciepłem (grzejniki, bezpo-
średnie działanie promieni słonecz-
nych). Baterię należy wyjąć z pilota, 
gdy jest zużyta lub gdy produkt nie 
będzie przez dłuższy czas używany. 
Dzięki temu można uniknąć szkód, 
które mogą powstać wskutek  
wycieku elektrolitu.

• Produkt należy chronić przed kurzem/ 
pyłem, wilgocią, bezpośrednim  
działaniem promieni słonecznych 
oraz skrajnymi temperaturami. 

• Do czyszczenia urządzenia nie należy 
używać silnych chemikaliów ani 
agresywnych lub rysujących po-
wierzchnię środków czyszczących. 

• Ze względu na bardzo długą żywot-
ność diod LED ich wymiana nie jest 
konieczna. Nie ma możliwości wy-
miany tych diod ani nie wolno tego 
robić. 
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Widok całego zestawu (zakres dostawy) 

gniazdo do podłączania  
innych paneli świetlnych LED

ucho  
do zawieszania

zagłębienie na podkładkę 
samoprzylepną Panel świetlny LED

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ON
- przyciemnianie diod LED 

- spowalnianie efektu 
(np. zmiany kolorów)

włączanie paneli LED

wyłączanie paneli LED

wybór koloru

wybór efektów świetlnych 

- rozjaśnianie diod LED 
- przyspieszanie efektu 

(np. zmiany kolorów) 

tryb wyłącznika czasowego

komora baterii

Pilot nadajnik podczerwieni

Pozostałe elementy  
dostawy (nieujęte na  
rysunku): 1x bateria typu 
CR2025/3V (już włożona) 

gniazdo  
podłączeniowe USB
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kabel  
podłączeniowy

zasilacz  
sieciowy

2x gwóźdź
6x podkładka  
samoprzylepna 

5x elektryczny 
łącznik wtykowy 
(z metalowymi 
stykami)

1x łącznik wtykowy 
(do podłączenia 

drugiego  
zestawu)
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Przygotowanie do użytkowania 

Przygotowanie pilota 

  Wyciągnąć pasek izolacyjny z komory  
baterii pilota.

Przygotowanie paneli świetlnych LED

  M Należy zastanowić się, w jakim układzie mają być ze sobą połączone  
poszczególne panele świetlne LED.  

 Poniżej zamieszczono kilka przykładowych kombinacji.  
Możliwe jest również połączenie jedynie dwóch lub trzech paneli...
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łącznik  
wtykowy

... albo też więcej  
niż sześciu paneli 
świetlnych LED (po 
zakupieniu drugiego 
zestawu) i w ten spo-
sób kreowanie wciąż 
nowych układów. 
 Za pomocą dołączo-
nego łącznika  
wtykowego można 
połączyć ze sobą 
dwa zestawy paneli 
świetlnych LED.  
Do każdego zesta-
wu konieczne jest 
jednak podłączenie 
osobnego zasilacza 
sieciowego.

Teraz należy wybrać odpowiednie miejsce do montażu paneli świetlnych LED.  
Należy przy tym sprawdzić następujące kryteria:

• Czy otoczenie jest suche i nadaje się do naklejania podkładek samo-
przylepnych?

• Czy w pobliżu znajduje się gniazdko elektryczne? 

• Czy podłoże nadaje się do mocowania elementów za pomocą gwoździ?

• Czy podłoże nadaje się do mocowania elementów przez naklejenie? Podłoże 
musi być czyste, gładkie, odtłuszczone, a także wolne od kurzu i wapna. 
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 Należy mieć na uwadze, że późniejsze bezproblemowe usunięcie pod-
kładek samoprzylepnych może być trudne. Podczas usuwania podkładek 
samoprzylepnych 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.  
Należy uprzednio przetestować mocowanie podkładki samoprzylepnej  
na podłożu w niewidocznym miejscu. 

Łączenie paneli świetlnych LED ze sobą

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym 

Dołączony do zestawu zasilacz sieciowy przeznaczony jest do użytku  
z zestawem sześciu paneli. Nie można podłączać dodatkowych paneli.

1. Ustawić panele świetlne LED w żądanym układzie, a następnie połączyć  
ze sobą za pomocą łączników wtykowych – patrz ilustracja w sekcji „Przy-
kład montażu“.

2.  Włożyć wtyczkę kabla podłącze nio-
wego do gniazda zasilacza sieciowego.

3.  Drugi koniec kabla podłączeniowego 
podłączyć do gniazda USB jednego  
z paneli świetlnych LED. 

4.  Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka 
elektrycznego. Połączone panele 
świetlne LED włączą się automatycznie 
razem z podłączonym panelem.

5.  Za pomocą pilota sprawdzić, czy 
wszystkie panele świetlne LED  
prawidłowo działają. 

6. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego oraz wtyczkę USB  
z gniazda USB panelu świetlnego LED.
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Mocowanie paneli świetlnych LED

Panele świetlne LED mogą być przyklejane za pomocą dołączonych w komplecie 
podkładek samoprzylepnych lub zawieszane za pomocą gwoździ.

Mocowanie paneli świetlnych LED za pomocą podkładek samoprzylepnych

1.  Zdjąć folie ochronne  
z podkładek samoprzy-
lepnych i nakleić je w za-
głębieniach na odwrocie 
paneli świetlnych LED – 
patrz ilustracja obok.

2.  Starannie przymocować 
panele świetlne LED  
na wybranym podłożu,  
dociskając je. 

Mocowanie paneli świetlnych LED za pomocą gwoździ na ścianie

ucho do  
zawieszania

Jeśli panele świetlne LED  
zawieszane są za pomocą 
gwoździ na ścianie, należy 
podczas łączenia paneli 
świetlnych zwrócić uwagę 
na właściwe ułożenie uch  
do zawieszania.
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Przykład montażu 

 •  Za pomocą elektrycznych łączników wtykowych tworzone  
są połączenia elektryczne między panelami świetlnymi LED. 

•  Jeśli panele świetlne LED mają być zawieszane za pomocą gwoździ, 
wówczas na etapie tworzenia układu paneli należy zwrócić uwagę  
na to, aby ucha do zawieszania były we wszystkich panelach zwrócone  
we właściwym kierunku!

ucho  
do zawieszania

gniazdo  
zasilania USB 

gniazdo do podłączania 
innych paneli  

świetlnych LED

elektryczny  
łącznik wtykowy
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Obsługa

Sterowanie za pomocą pilota

  M „Wycelować” pilotem w panele świetlne LED.  
Panele świetlne LED nie mogą być zasłonięte przez inne przedmioty,  
gdyż wówczas nie będzie zagwarantowany kontakt radiowy między  
pilotem a panelami.

  M Nacisnąć przycisk 

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ON lub 

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ON, aby włączyć lub wyłączyć panele  
świetlne LED. 

  Panele świetlne LED włączają się w takim trybie, w jakim zostały ostatnio 
wyłączone, np. z jednokolorowym światłem ciągłym. 

  M Ustawić żądany kolor (wszystkich paneli świetlnych LED) za pomocą przy-
cisków kolorów (patrz rozdział „Widok całego zestawu (zakres dostawy)“). 

  M  Za pomocą przycisków 

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ON

i 

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ON

rozjaśnić lub przyciemnić światło. 

  M  Za pomocą przycisków FLASH, FADE i SMOOTH wybrać dodatkowo jakiś 
efekt świetlny.

   •  Może się zdarzyć, że po ok. 2 godzinach pojedyncze panele  
świetlne LED zmienią kolor. W takim przypadku należy w razie  
potrzeby nacisnąć przycisk żądanego efektu świetlnego na pilocie.

•     Aby wyłączyć dany efekt, należy nacisnąć dowolny przycisk koloru. 

  M Nacisnąć na pilocie przycisk
 

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ON, aby włączyć tryb automatycznego  
wyłączania. Diody LED wyłączają się automatycznie po 30 minutach.

Zmiana koloru paneli świetlnych LED za pomocą funkcji dotykowej

  M Dotknąć lekko któregoś z paneli świetlnych LED, aby zmienić kolor światła 
bezpośrednio na panelu. 
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Wymiana baterii pilota 

Jeżeli panele świetlne LED nie reagują na pilota, należy wymienić jego baterię. 
Do tego celu potrzebna jest bateria typu CR2025, 3 V.  
Komora baterii znajduje się z tyłu pilota, w jego dolnej części.

1.  Docisnąć blokadę w bok i wyciągnąć uchwyt  
baterii z pilota. 
 
 
 

2.  Wymienić zużytą baterię na nową. Koniecznie 
zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie 
biegunów (symbol + musi być skierowany  
ku górze). 
 
 

  Dotykanie baterii gołymi rękami może spowodować 
zanieczyszczenia na stykach, które mogą mieć 
działanie izolujące. Dlatego podczas wkładania  
baterii należy chwytać ją przez suchą, miękką 
ściereczkę. 

3.  Wsunąć cały uchwyt z powrotem do pilota. Musi się on słyszalnie i wyczuwalnie 
zablokować.
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Czyszczenie 

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać silnych chemikaliów  
ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących. 

1. Wyłączyć panele świetlne LED.

2. Usunąć kurz z paneli świetlnych LED i pilota za pomocą suchej,  
niestrzępiącej się ściereczki.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania 

Produkt nie działa

• Czy panele świetlne LED są na pewno włączone? 
 Ewentualnie nacisnąć przycisk 

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ON na pilocie. 

• Czy wszystkie panele świetlne LED są połączone elektrycznymi łącznikami 
wtykowymi i czy łączniki te są prawidłowo (do oporu) wetknięte? 

 Sprawdzić wszystkie połączenia wtykowe. 

• Czy pomiędzy pilotem a panelami świetlnymi LED zapewniony jest niczym 
nieograniczony kontakt „wzrokowy”?

• Czy bateria w pilocie nie jest zużyta?  
 W razie potrzeby wymienić zużytą baterię pilota na nową.
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Dane techniczne 

Model:     622 681

Pilot:    
 Bateria:      1x CR2025 / 3 V 

energia znamionowa: 0,45 W 
(przebadano wg UN 38.3) 

 Zasięg:       maks. 4 m  
(przy bezpośrednim kontakcie „wzrokowym” między pilotem a  
czujnikiem podczerwieni)

Zasilacz sieciowy:     
  Wejście:   220-240 V ~ 50 / 60 Hz 
  Wyjście:    5 V  maks. 2 A, 10 W 

(symbol  oznacza napięcie stałe)

Klasa ochronności:  II  (zasilacz sieciowy)  
      III  (panele świetlne LED)

Pobór mocy:     maks. 12 W

Źródło światła:   diody świecące (LED)

Temperatura  
otoczenia:    od +10 do +40°C

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

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

Produkt, jego opakowanie oraz dołączona w komplecie bateria 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 
usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!  
Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu 
oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają 

substancje niebezpieczne. 
W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić 
zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki 
bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samo-
rządowa. 

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  
lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach 
handlujących bateriami.
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Gwarancja

Tchibo GmbH udziela 3-letniej gwarancji od daty zakupu. 
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,  Germany

W okresie gwarancji wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne usuwane  
są bezpłatnie. Warunkiem sko rzystania z gwarancji jest przedłożenie dowodu  
zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo.  
Gwarancja obowiązuje we wszystkich krajach UE, a także na terenie Szwajcarii  
i Turcji. 

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi pro-
duktu lub jego nieprawidłowego odkamieniania, a także części ulegające zużyciu 
i ma teriały eksploatacyjne. Można je zamówić poprzez naszą Linię Obsługi Klienta. 
Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji (tzw. naprawy pozagwarancyjne) 
mogą zostać odpłatnie wykonane w naszym Centrum Serwisu, o ile jest to  
jeszcze możliwe.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.

Serwis i naprawy

Jeżeli wbrew oczekiwaniom ujawni się jakakolwiek wada produktu, należy  
w pierwszej kolejności skontaktować się z naszą Linią Obsługi Klienta. Nasi 
pracow nicy chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

  Jeżeli konieczne będzie przesłanie produktu, należy podać 
następujące informacje: 
• dane adresowe, 
• numer telefonu (dostępny w ciągu dnia) i/lub adres e-mail, 
• data zakupu oraz 
• możliwie jak najdokładniejszy opis usterki.

Do produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu. Produkt należy starannie 
zapakować, tak aby był właściwie zabezpieczony podczas transportu. Zgodnie 
z ustaleniami z naszą Obsługą Klienta produkt zostanie od Państwa odebrany. 
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Tylko w ten sposób można zagwarantować szybką naprawę i odesłanie produktu.

Można też osobiście oddać produkt w najbliższym sklepie Tchibo.

Jeżeli okaże się, że usterka nie jest objęta  gwarancją, należy poinformować 
nas, czy:

• życzą sobie Państwo przygotowanie kosztorysu, jeśli koszty przekraczają 
kwotę 65 zł, czy

• produkt ma zostać (odpłatnie) odesłany do Państwa w stanie nienaprawionym, 
czy też

• produkt ma zostać zutylizowany (bezpłatnie).

Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub 
zapytać o nasz serwis  gwarancyjny i pozagwarancyjny prosimy o kontakt 
 telefoniczny z naszą Linią Obsługi Klienta. W przypadku pytań dotyczących 
 produktu prosimy o podanie numeru artykułu.

Linia Obsługi Klienta

801 080 016 
  (z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne,  
z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00 
w sobotę w godz. 8.00 - 16.00 
e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu:   622 681 


