WARUNKI
BEZPIECZEŃSTWA
I ZAGROŻENIA
1. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli jest uszkodzone, w przeciwnym
razie może dojść do
porażenia prądem.
2. Produkt należy używać w
odpowiedniej i sprawnej
technicznie oprawie, przystosowanej do trzonka
i parametrów produktu.
Nie uruchamiaj żarówki

w uszkodzonej oprawie,
ponieważ grozi to porażeniem prądem.
3. Należy chronić produkt
przed zanieczyszczeniami,
wilgocią i przegrzaniem.
4. Niniejszy sprzęt może być
użytkowany przez dzieci
w wieku co najmniej 8 lat
i przez osoby o obniżonych
możliwościach fizycznych,
umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości
sprzętu, jeżeli zapewniony

zostanie nadzór lub
instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób i zrozumiałe związane
z tym zagrożenia. Dzieci nie
powinny bawić się sprzętem.
Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci
bez nadzoru.
5. Przed wymianą żarówki
należy uwzględnić, że
żarówka wytwarza wysoką
temperaturę. Poczekaj, aż
żarówka ostygnie, następnie

upewnij się, że oprawa jest
wolna od napięcia elektrycznego. Przed wymianą
oprawę należy wyłączyć lub
odłączyć przewód zasilający
z gniazda elektrycznego.
6. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz
innych płynach.
7. Produktu należy używać
poza zamkniętymi pomieszczeniami, wyłącznie w zabezpieczonych przed wilgocią
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i deszczem miejscach lub
w wodoszczelnych oprawach.
8. Produktu nie należy stosować
w połączeniu z włącznikami
elektrycznymi, czasowymi,
fotokomórkami itp.
WPROWADZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo
obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki
Setti+.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej
jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo
radości i satysfakcji z jego użytkowania.
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ
OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!
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To urządzenie jest przeznaczone do użytku
domowego lub innego, nie dotyczącego celów
komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Pobór prądu

48 mA

Nominalny strumień
świetlny

470 lm

Temperatura barwowa

2700-6500 K

Wskaźnik CRI

80

Nominalny okres
trwałości

25000 h

Czas rozświetlania
do 60%

<1.0 s

Liczba cykli włączeń

15 000

Klasa energetyczna

A+

Wymagania
systemowe

Android, IOS

Wymiary

47/88 mm

Model

SL214RGB

Wejście

220-240 V~, 50/60 Hz

Częstotliwość
transmisji

2.4 GHz

Zakres częstotliwości

2412 MHz ~ 2472 MHz

Maksymalna moc
transmisji

0,05048 W

Trzonek

E14

Kąt światła

180o

Moc znamionowa

5.5 W

RGB

TAK
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OPIS URZĄDZENIA
1. Klosz
2. Obudowa
3. Trzonek
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MONTAŻ
1. Upewnij się, że oprawa oświetleniowa jest
wolna od napięcia elektrycznego.
2. Wkręć trzonek żarówki w gwint oprawy
oświetleniowej.

INSTALACJA I OBSŁUGA
APLIKACJI
1. Pobierz aplikację ze strony producenta:
www.artdom.net.pl/document/SL214RGB/
2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto.
W przypadku posiadania konta, zaloguj się
korzystając z własnych danych dostępowych.
4. Wkręć trzonek żarówki w oprawę do odpowiedniej pozycji. Światło zacznie migać, jeżeli
to nie nastąpi należy trzykrotnie włączyć
i wyłączyć żarówkę za pomocą przełącznika oprawy.
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EKOLOGICZNA
I PRZYJAZNA DLA
ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

5. W prawym górnym rogu aplikacji naciśnij przycisk „+” i wybierz odpowiednie
urządzenie.
6. Potwierdź, że światło żarówki miga szybko.
7. Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło
i potwierdź przyciskiem „Confirm”.
8. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia
możesz w pełni cieszyć się zdalną obsługą
urządzenia.
Szczegółowa instrukcja obsługi
urządzenia jest dostępna na stronie
internetowej:
www.artdom.net.pl/document/SL214RGB/
lub po zeskanowaniu kodu QR:
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To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia
4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem
przekreślonego kontenera na odpady:

ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania
i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

DEKLARACJA
ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że
żarówka SL214RGB jest zgodna z odnośnymi
wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym
unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest
dostępny pod następującym adresem:
www.artdom.net.pl/deklaracja/SL214RGB/

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych
tym symbolem, razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego
punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub
skontaktować się z władzami miejskimi.
MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia
się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione
urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt
gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
uszkodzenia do autoryzowanego serwisu
lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności
sprowadzenia części zamiennych
od producenta termin naprawy może
zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24
miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do
używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
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6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzeń powstałych na skutek używania
urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez
firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta
d. części z natury łatwo zużywalnych
takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry,
pokrętła, półki, akcesoria
e. instalacji, konserwacji, przeglądów,
czyszczenia, odblokowania, usunięcia
zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu
na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie
gwarancji czterech napraw nadal
występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany
punkt serwisowy lub jeśli jest to niemożliwe
placówka sprzedaży detalicznej, w której
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produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot
gotówki). Zwracane urządzenie musi być
kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych
Niespełnienie tych warunków może
spowodować nie uznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z przepisów
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na
terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub
wymiany urządzenia w ramach gwarancji
jest przedstawienie dowodu zakupu.
UWAGA!
USZKODZENIE LUB USUNIĘCIE TABLICZKI
ZNAMIONOWEJ Z URZĄDZENIA MOŻE
SPOWODOWAĆ NIEUZNANIE GWARANCJI.
Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one
nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed
przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.
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ŻARÓWKA
SMART
SL214RGB
Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

