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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 
 

 

Nr produktu  0001457883  

 

Bezprzewodowe oświetlenie choinkowe 

Polarlite LBA-30-003a, Zastosowania: 

wewnątrz, Żarówka LED, ciepły biały, 10 
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Przeznaczenie produktu 

Oświetlenie choinkowe na baterie są przeznaczone do użytku w pomieszczeniach , dekoracji i są one 

sterowane za pomocą zdalnego sterowania. Produkt można przedłużyć o podobne zestawy, zdalne 

sterowanie może być użyte jako zamiennik. 

Ze względów bezpieczeństwa i zatwierdzenia nie wolno przebudowywać i / lub 

modyfikować tego produktu. Jeśli używasz produktu do innych celów 

niż opisane powyżej, produkt może zostać uszkodzony.  Ponadto niewłaściwe użycie może 

spowodować zagrożenie, takie jak zwarcie, pożar, porażenie prądem itp. Przeczytaj uważnie 

instrukcję i zatrzymaj ją. Udostępnij ten produkt stronom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi. 

 

Ten produkt jest zgodny z przepisami krajowymi i europejskim. Wszystkie nazwy firm i produktów są 

znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Zawartość dostawy 

- Bezprzewodowe oświetlenie choinkowe – 10 żarówek 

- Pilot zdalnego sterowania 

- 10 baterii AAA 

- 1 bateria guzikowa  

- Instrukcja obsługi 

Instrukcje bezpieczeństwa 

 
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, a zwłaszcza przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa. Jeśli 

nie zastosujesz się do instrukcji bezpieczeństwa i informacji dotyczących prawidłowej obsługi w 

niniejszym podręczniku, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała 

lub szkody materialne. Takie przypadki spowodują unieważnienie gwarancji. 

 

a) Osoby / produkt  

• Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci i zwierzętami domowymi. 

• Nie pozostawiaj na ziemi  niepotrzebnego materiału opakowaniowego. Może on  stać się 

niebezpiecznym materiałem do zabawy dla dzieci. 

• Zawsze sprawdzaj produkt przed uszkodzeniem. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń 

, zaprzestań używania produktu. 

• Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych, silnymi wstrząsami, wysoka wilgotnością, wilgocią, łatwopalnymi gazami, oparami 

i rozpuszczalnikami. 

• Nie narażaj produktu na żadne obciążenia mechaniczne 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

Strona 3 z 8 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

• Jeśli nie można już bezpiecznie obsługiwać produktu, należy wyjąć go z użycia i chronić go przed 

przypadkowym użyciem. Bezpieczne działanie nie może być dłużej zagwarantowane, jeśli produkt: 

- jest widocznie uszkodzony, 

- nie działa poprawnie, 

- był przechowywany przez dłuższy czas w złym otoczeniu i warunkach lub 

- był poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem. 

• Należy ostrożnie obchodzić się z produktem. Uderzenia  lub upadek z małej wysokości może 

uszkodzić produkt. 

• Dioda LED nagrzewa się podczas użytkowania. Trzymaj produkt z dala od wysoce łatwopalnych 

materiałów podczas pracy. 

• Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w pomieszczeniach. 

• Uwaga, światło diody LED: 

- Nie patrz bezpośrednio w światło diody  LED! 

- Nie należy patrzeć w wiązkę bezpośrednio ani za pomocą instrumentów optycznych! 

 

b) Baterie / akumulatory 

• Podczas wkładania baterii należy zachować właściwą biegunowość. 

• Wyjmij baterie, jeśli nie korzystasz z produktu długi okres czasu, aby zapobiec uszkodzeniom 

spowodowanym wyciekiem. Przeciekające lub uszkodzone baterie mogą powodować oparzenia 

kwasem w kontakcie ze skórą, dlatego należy używać odpowiednich rękawic ochronnych do obsługi 

uszkodzonych akumulatorów. 

• Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie zostawiaj baterie leżących na ziemi, 

ponieważ istnieje ryzyko, że dzieci lub zwierzęta domowe połkną je. 

• Baterii nie wolno demontować, zwierać ani wrzucać do ognia. Nigdy nie ładuj nie nadających się do 

ponownego naładowania akumulatorów. Istnieje ryzyko eksplozji! 

 

c) Różne 

• Konserwacja, modyfikacje i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistę lub 

wykwalifikowany sklep. 

• Jeśli masz pytania, na które nie ma odpowiedzi w instrukcji obsługi, skontaktuj się z naszym działem 

pomocy technicznej lub innym personelem technicznym. 
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Przegląd produktu 

 
Pilot zdalnego sterowania 

1. Dioda LED podczerwieni 

2. Przycisk OFF (wyłączenia) 

3. Przycisk  /przycisk  

4. Przycisk 6H 

5. Komora baterii (z tyłu urządzenia) 

6. Przycisk + / przycisk - 

7. Przycisk 4H 

8. Przycisk ON (włączenia) 

9. Przycisk X  

 

Działanie 

 
Produktu nie należy używać w wodzie ani pod wodą. 

Nie używaj produktu, jeśli nadal znajduje się w opakowaniu. 

Nie zawieszaj żadnych przedmiotów z urządzenia i nie zakrywaj produktu. 

Diody LED nie są wymienne. 

1. Wyjmij produkt z opakowania. 

2. Przytrzymaj zacisk i przekręć świecę (o około 1/4 obrotu) w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara aż do oporu, a następnie wyjmij komorę baterii. 

3. Włóż baterię AAA do komory z dodatnim biegunem (+) skierowanym w dół. Dioda LED się włączy. 

4. Wsuń komorę baterii z powrotem do świecy. 

5. Przytrzymaj zacisk i przekręć świecę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

6. Wykonaj czynności od 2 do 5, aby uruchomić wszystkie pozostałe świece. 

7. Umieść  świece, na przykład, na choince. 

Zapewnij stabilność podczas mocowania świec na gałęziach drzewka. 
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8. Wyłącz świece za pomocą pilota, a następnie wyjmij baterie, gdy nie będziesz używać świec przez 

dłuższy czas. 

Wymiana baterii jest wymagana, gdy dioda LED nie świeci. 

 

Pilot zdalnego sterowania 

Zdejmij pasek bezpieczeństwa z komory baterii (5) pilota przed pierwszym użyciem. 

• Upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód między diodą podczerwieni (1) pilota a świecami. 

• Jeśli nie chcesz obsługiwać wszystkich świec, przesuń się nieco bliżej w kierunku świec, zapewniając 

w ten sposób wizualny kontakt między pilotem i świecą. 

• Zasięg działania pilota zależy od warunków otoczenia i pojemności akumulatora. 

• Wymiana baterii jest konieczna, gdy zasięg  działania pilota spadnie znacząco lub jeśli świece nie 

mogą być obsługiwane przez naciśnięcie dowolnego przycisku. 

• Otwórz komorę baterii, jak pokazano na odwrocie pilota i wyjmij starą baterię. 

• Włóż baterię guzikową typu CR2025 do uchwytu baterii, upewniając się, że biegun dodatni 

(oznaczenie "+" na akumulatorze) jest skierowany w górę. 

• Wciśnij uchwyt baterii z powrotem do komory baterii, w celu zamknięcia 

 

Opis przycisków 

Przycisk OFF (2) – wyłącza świece 

Przycisk ON (8) – włącza świece, zapewnia funkcję ciągłego podświetlenia 

Przycisk  / przycisk  - Wolny / szybki tryb migania 

Przycisk + / przycisk - - funkcja ściemniacza, możliwe 7 ustawień ściemniacza 

Przyciski 4H (7) / 6H (4) – funkcja czasomierza: 4 lub 6 godzin 

Przycisk X (9) – Anulowanie funkcji czasomierza. 

 

Czyszczenie i konserwacja 

• Produkt nie wymaga konserwacji, z wyjątkiem wymiany baterii i sporadycznego czyszczenia. 

• Wyłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć wystarczająco wcześniej przed czyszczeniem. 

• Nie używaj żadnych ściernych ani chemicznych środków czyszczących. Do czyszczenia używaj 

czystej, suchej, niestrzępiącej się ściereczki. W przypadku uporczywych zabrudzeń lekko zwilż 

szmatkę wodą. Przed dalszym użyciem pozwól produktowi całkowicie wyschnąć. 
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Dane techniczne 

a) Świece LED 

Napięcie robocze .................................................................................... 1 x bateria 1,5 V / DC, typ AAA 

Żywotność baterii.......................................................................................................... .około. 150 godz 

Moc LED ...................................................................................................................................6 ,75 mW 

Kolor światła ..................................... ………………………………………………………………………………..ciepły biały 

Warunki pracy ..............................................................................................- 10 do +30 ° C / 0 - 65% RH 

Warunki przechowywania ............................................ - 10 do +30 ° C / 0 - 65% wilgotności względnej 

Waga........................................................................................................... ........ 23 g (z akumulatorem) 

 

b) Pilot zdalnego sterowania 

Napięcie robocze………………………………………………………………………..1 x 3V/ DC baterie litowe typ CR2025

  

Utylizacja 

a) Produkt  

 

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami 

gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z 

odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji 

oddzielnie.  

b) Akumulatory  

 

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i 

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte baterie i akumulatory. 

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. 

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie 

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, 

Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na 

śmieci po lewej stronie). 

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w  sklepach lub 

gdziekolwiek  są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz 

przyczynić się do ochrony środowiska. 

Rozpatrzenie obowiązku zgodnie z prawem baterii 
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Wyładowane baterie nie należą do odpadów domowych, ponieważ mogą powodować szkody dla 

zdrowia i środowiska. Możesz  zwrócić zużyte akumulatory/ baterie do punktu sprzedaży lub punktu 

zbiórki. 

Jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo do zaniesienia zużytych baterii do 

dystrybutorów lub punktów zbiórki. 
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