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PL Lampka stołowa LED z zegarem
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy za zakupienie tego produktu. Przed jego użyciem prosimy o dokładne zapoznanie 
się się z niniejszą instrukcją oraz zachowanie jej do użytku w przyszłości. Karta gwarancji jest 
dostarczana oddzielnie. 27
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KOMPONENTY I INSTALACJA

INSTALACJA BATERII

 8W źródło światła z wysoce efektywnym panelem LED  Prosimy używać dostarczonego 
zasilacza prądu stałego 
i podłączyć wtyczkę DC do 
gniazda DC z tyłu lampki. 

Wtyczka DC

Gniazdo DC

głowica lampki

Przykręć

ramię lampki

Jeśli nie będziesz korzystać 
z lampki przez dłuższy czas, ze 
względu na oszczędność energii 
wyjmij wtyczkę DC z gniazdka. 

podstawa lampki

Przed pierwszym 
użyciem usuń izolację – 
po czym zacznie 
świecić ekran LED. 

Gniazdo DC

Jeśli zasilacz jest podłączony prawidłowo, ale nie jest 
pokazywany żaden czas, należy wymienić baterię 
guzikową CR2032.
 Bateria utrzymuje standardową funkcję zegara tylko 

w przypadku przerwy w zasilaniu.
 Odkręć wkręt i zdejmij drzwiczki zasobnika na 

baterie, włóż do środka baterię guzikową biegunem 
dodatnim do góry i przykręć drzwiczki zasobnika.

LED
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USTAWIENIA KĄTA
Ustawienia kąta głowicy lampki

Ustawienia kąta ramienia lampki

Kąt obrotu lampki w lewo-w prawo

Ustawienia kąta głowicy lampki:
 Podczas ustawiania kąta głowicy lampki przyciśnij jednocześnie 

podstawę lampki
 Ustawienia kąta głowicy lampki w zakresie 130°  

w kierunku pionowym (użycie nadmiernej siły doprowadzi do 
uszkodzenia części łączących)

 Jeśli dojdzie do poluzowania przegubu obrotowego, należy go 
dokręcić.

Ustawienia kąta ramienia lampki:
 Ramię lampki z obrotem do przodu i do tyłu 

w zakresie 115°

Ustawienia kąta ramienia lampki:
 Ramię lampki można ustawić w zakresie 175° 

w kierunku w lewo i w prawo
 Nie używaj nadmiernej siły podczas przekręcania 

ramienia lampki i nie uderzaj w nią, aby nie doszło 
do jej uszkodzenia.

W celu obniżenia 
stopnia zmęczenia 
oczu zalecamy 
umieszczenie głowicy 
lampki w odległości 
ok. 40 cm od 
powierzchni stołu. 

Przykręć 

Przykręć 
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USTAWIENIA ZEGARA I BUDZIKA

MODE 
(Tryb)

SET 
(Ustawienia)

UP 
(W górę)

DOWN 
(W dół)

1. Ustawienia zegara
W trybie normalnego widoku czasu wciśnij jednokrotnie przycisk SET – 
zaczną pulsować cyfry zegara. Wciśnij przycisk UP, aby dokonać ustawień 
w kierunku do góry lub przytrzymaj ten przycisk długo, aby dokonać szybkich 
ustawień. Wciśnij przycisk DOWN, aby dokonać ustawień w kierunku w dół 
lub przytrzymaj ten przycisk długo, aby dokonać szybkich ustawień. Wciśnij 
ponownie przycisk SET – zaczną pulsować cyfry minut. Wciśnij przycisk 
UP, aby dokonać ustawień w kierunku do góry lub przytrzymaj ten przycisk 
długo, aby dokonać szybkich ustawień. Wciśnij przycisk DOWN, aby 
dokonać ustawień w kierunku w dół lub przytrzymaj ten przycisk długo, aby 
dokonać szybkich ustawień. Wciśnij ponownie przycisk SET, aby potwierdzić 
ustawienia i powrócić do trybu normalnego widoku czasu.

Uwaga: Jeśli w trybie ustawień zegara nie wciśniesz w ciągu 15 sekund 
żadnego przycisku lub jeśli wciśniesz przycisk MODE, dojdzie do 
odnowienia trybu normalnego widoku czasu.

2. Ustawienia budzika
1. W trybie normalnego widoku czasu wciśnij przycisk MODE, aby otworzyć 

tryb ustawień budzika – zacznie świecić symbol .
2. Wciśnij jednokrotnie przycisk SET – zaczną pulsować cyfry godziny. 

Wciśnij przycisk UP, aby dokonać ustawień w kierunku do góry lub 
przytrzymaj ten przycisk długo, aby dokonać szybkich ustawień. Wciśnij 
przycisk DOWN, aby dokonać ustawień w kierunku w dół lub przytrzymaj 
ten przycisk długo, aby dokonać szybkich ustawień. Wciśnij ponownie 
przycisk SET – zaczną pulsować cyfry minut. Wciśnij przycisk UP, aby 
dokonać ustawień w kierunku do góry lub przytrzymaj ten przycisk 
długo, aby dokonać szybkich ustawień. Wciśnij przycisk DOWN, aby 
dokonać ustawień w kierunku w dół lub przytrzymaj ten przycisk długo, 
aby dokonać szybkich ustawień. Wciśnij ponownie przycisk MODE, aby 
potwierdzić ustawienia i powrócić do trybu normalnego widoku czasu.

3. Kiedy nastanie czas budzenia, przez 1 minutę będzie dzwonić dzwonek 
i pulsować symbol .

 Uwaga: Jeśli w trybie ustawień budzika nie wciśniesz w ciągu 15 sekund 
żadnego przycisku lub jeśli wciśniesz przycisk MODE, dojdzie do 
odnowienia trybu normalnego widoku czasu.

3. Przyciski skrótów
1. W trybie zwykłego widoku czasu wciśnij przycisk UP, aby włączyć lub 

wyłączyć funkcję budzika. Jeśli budzik jest aktywny, świeci symbol . 
Budzik zacznie dzwonić w ustawionym czasie tylko wówczas, jeśli jest 
włączona funkcja budzika.

2. W trybie zwykłego widoku czasu wciśnij przycisk DOWN, aby dokonać 
zmiany formatu 12H/24H

3. Kiedy budzik zacznie dzwonić, wyłącz go poprzez wciśnięcie dowolnego 
przycisku.
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OBSŁUGA LAMPKI STOŁOWEJ

SCREEN  
(Ekran)

SLEEP  
(Automatyczne 

wyłączanie)

UP 
(W górę)

DOWN 
(W dół)

ON/OFF (Włączanie/
Wyłączanie) 

 Włączanie/wyłączanie i ustawienia jasności
1. Aby włączyć lub wyłączyć lampkę, wciśnij przycisk  
2. Po jej włączeniu wciśnij przycisk  , aby wyregulować jasność – 

poziom jasności będzie pokazywany w środkowym kręgu i na okrągłej 
tarczy. Poziom jasności można ustawić w zakresie od 10 do 99  
(10 oznacza najniższą jasność, a 99 najwyższą.)

3. Funkcja automatycznego wyłączania: wciśnij przycisk  – pokaże się 
symbol , wciśnij ponownie ten sam przycisk – pokaże się:

 
10 minut – 30 minut – 60 minut – 90 minut (00 oznacza wyłączenie)

 Po dokonaniu wyboru czasu automatycznego wyłączenia uruchomi się 
timer odliczania. Po osiągnięciu wartości 00 lampka się automatycznie 
wyłączy. Ta funkcja jest przydatna, jeśli nie chcesz zapomnieć 
wyłączyć lampki przed zaśnięciem.

 Ustawienia jasności ekranu
 Wciśnij przycisk , aby ustawić jasność ekranu: włączone (najwyższa 

jasność) – półmrok – wyłączone; te ustawienia powtarzają się cyklicznie.

DANE TECHNICZNE:
 Panel składający się z 60 LED 
 Moc 8 W 
 Liczba lumenów 537 lm 
 Temperatura barwy światła: naturalna biała 5000–5500 K 
 CRI (współczynnik oddania barw): > 70 
 Zegar i budzik 
 Regulacja jasności w zakresie od 10 do 99 
 Opcja automatycznego wyłączania lampki Sleep 
 Opcja wyłączania ekranu zegara 
 Ustawienia kąta głowicy w zakresie 130° 
 Ustawienia kąta ramienia lampki do przodu i do tyłu w zakresie 115° 
 Obrót ramienia lampki w lewo i w prawo pod kątem 175° 
 Zapasowa bateria do zegara CR2032 (w zestawie) 
 Żywotność LED do 50 000 godzin 
 Zasilanie: DC 12 V / 1000 mA 
 Wymiary: 180 x 180 x 420 mm 
 Ciężar: 1 kg 
 Pobór mocy: max. 12 W 
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego 
przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycz-
nych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia 
należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów
należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych 
państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy 
kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne 
źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne 
i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji 
udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji 
tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych 
informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy 
o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów 
lub od sprzedawcy.

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Copyright © 2014, Fast ČR, a.s. Revision 07/2014
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PL   Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona 
tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa 
domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional“). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać 
w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić 
usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik 
jest zobowiązany do przedstawienia i  udokumentowania usterki. Tylko kompletne i  czyste produkty (zgodnie ze 
standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt 
serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas 
pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy 
stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest 
zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, 
certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:
 usterka była widoczna w chwili zakupu;
 usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
 produkt został uszkodzony z  powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania 

niezgodnego z przeznaczeniem;
 produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
 produkt został uszkodzony z  powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o  charakterze sił wyższych 

(powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
 produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
 produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);
 produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, 

baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
 produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
 użytkownik nie jest w  stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych 

dokumentach są inne niż na urządzeniu;
 produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty 
zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie 
internetowej lub kontakt telefoniczny.
www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93
Więcej informacji na www.sencor.pl. 




