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Wprowadzenie

Bardzo dziękujemy za zakup Lampa lodowa LED/ Łańcuch świetlny lodowy LED marki Light Zone. Jest to 
doskonały produkt, który spełnia najwyższe wymogi jakości i bezpieczeństwa. Aby zapewnić 

prawidłową obsługę i długą żywotność urządzenia, zalecamy przestrzeganie zamieszczonych poniżej 
informacji.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia uważnie przeczytać instrukcję obsługi,
w szczególności uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Można tu znaleźć wiele istotnych i praktycznych 

informacji,które przed uruchomieniem urządzenia każdy użytkownik musi zrozumieć, i których trzeba 
przestrzegać. Instrukcję obsługi zachować i przekazać innym użytkownikom urządzenia.

Niniejszą instrukcję obsługi można również pobrać w formacie PDF na naszej stronie internetowej.

Lampa lodowa LED  
WK917-GW
WK917-SK
WK917-SW

 Łańcuch świetlny lodowy LED
WK917-KSW

IMPORTOWANE PRZEZ: 
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH 

Lange Mühren 1 
20095 Hamburg 

Deutschland 

WKNF8997 
www.wachsmuth-krogmann.com
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Wprowadzenie

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań 
komercyjnych. Nadaje się do tworzenia dekoracji we 
wnętrzach oraz poza pomieszczeniami. Na czas użytku 
poza pomieszczeniem zasilacz wtykowy trzeba 
podłączyć do gniazdka elektrycznego IP44. Lampy 
wolno używać wyłącznie zgodnie opisem 
zamieszczonym w niniejszej instrukcji obsługi. Każde 
inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem 
i może prowadzić do szkód materialnych, a nawet 
uszczerbku na zdrowiu. Lampa nie służy do zabawy. 
Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności 
za szkody stanowiące następstwo użycia 
nieprawidłowego i niezgodnego z przeznaczeniem. 
Lampa została zaprojektowana w sposób umożliwiający 
pracę w temperaturach ujemnych. 

Informacje ogólne

Czytanie i przechowywanie instrukcji 
obsługi

    Przed uruchomieniem produktu przeczytać
instrukcję obsługi i dokładnie przestrzegać jej
zapisów, w szczególności uwag dotyczących

użytkowania i ostrzeżeń.
Instrukcję zachować do wykorzystania w przyszłości
i przekazać kolejnym użytkownikom produktu. Produkt
jest przeznaczony wyłącznie do dekoracji i nie nadaje się
do oświetlania pomieszczeń w gospodarstwie
domowym. Z produktu wolno korzystać wyłącznie
w połączeniu z akcesoriami dostarczonymi zestawie.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań
niekomercyjnych.
Objaśnienie symboli
W treści niniejszej instrukcji obsługi, na samym 
łańcuchu świetlnym i na opakowaniu użyto 
następujących symboli i haseł ostrzegawczych.

 OSTRZEŻENIE!  Ten symbol ostrzegawczy 
wskazuje na zagrożenie o średnim stopniu 
ryzyka, które może prowadzić do śmierci lub 
ciężkich obrażeń.
 UWAGA!  Ten symbol wskazuje na zagrożenie 
o niskim stopniu ryzyka, które może 
prowadzić do lekkich lub umiarkowanych 
obrażeń
 Do użytku w pomieszczeniach i na wolnym 
powietrzu.

  Ten symbol oznacza przydatne informacje 
dodatkowe związane z montażem lub   pracą 

 urządzenia.
 Deklaracja zgodności (patrz rozdział 
„Deklaracja zgodności”): produkty oznaczone 
tym symbolem spełniają wymogi dyrektyw 
spólnoty Europejskiej

Adapter spełnia wymogi klasy ochronności II.
 

 Ten symbol wskazuje, że produkt 
wykorzystuje bardzo niskie napięcie 
znamionowe (SELV/PELV).

  Symbol „GS” oznacza „sprawdzone 
bezpieczeństwo”. Produkty oznakowane tym 
symbolem spełniają wymogi niemieckiej 
ustawy o bezpieczeństwie produktów 
(niemiecki skrót ProdSG).
 Ochrona przed obcymi ciałami stałymi  
o średnicy 1 mm i większej; ochrona przed 
bryzgami wody z dowolnego kierunku.
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Uwagi dotyczące bezpieczeństwa  
 OSTRZEŻENIE!  

Zamieszczone poniżej uwagi dotyczące 
bezpieczeństwa trzeba uważnie przeczytać 
i przestrzegać ich treści. Nieprzestrzeganie 
uwag dotyczących bezpieczeństwa wiąże 
się ze znacznym ryzykiem wypadków 
i obrażeń oraz szkód materialnych 
i uszkodzenia urządzenia.

OGÓLNE UWAGI 
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA!  

Niebezpieczeństwa grożące dzieciom 
i osobom o ograniczonych zdolnościach
• Urządzenia wolno używać dzieciom od 8. 

roku życia i osobom o ograniczonych 
zdolnościach fizycznych, sensorycznych 
oraz umysłowych, jak również osobom 
niedoświadczonym i/albo 
nieposiadającym odpowiedniej wiedzy, 
wyłącznie pod nadzorem i po udzieleniu 
instrukcji na temat bezpiecznego 
obchodzenia się z urządzeniem oraz pod 
warunkiem zrozumienia zagrożeń z tym 
związanych.

• Prac związanych z czyszczeniem 
i konserwacją, pozostających w gestii 
użytkownika, nie wolno wykonywać 
dzieciom. Wyjątek stanowią dzieci 
w wieku od lat 8 wykonujące te prace pod 
nadzorem. Urządzenie i przewód 
przyłączeniowy utrzymywać poza 
zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia.

• Dzieciom nie wolno bawić się 
urządzeniem. Dzieci nie rozpoznają 
zagrożeń, które mogą występować 
podczas obchodzenia się z urządzeniami 

elektrycznymi. Z tego względu produkt 
wolno stosować i przechowywać 
wyłącznie poza zasięgiem dzieci poniżej 8. 
roku życia. Zapewnić, że przewód sieciowy 
nie będzie się zwieszał umożliwiając 
pociąganie za niego.

• Artykuł służy do dekoracji, nie jest 
przeznaczony do zabawy! Produkt 
ustawiać poza zasięgiem dzieci. 
Dopilnować, aby dzieci nie przebywały bez 
nadzoru w pobliżu produktu. 

 OSTRZEŻENIE!  
Uwagi dotyczące 
bezpieczeństwa

Materiał opakowania oraz produkt chronić 
przed dziećmi! 
Niebezpieczeństwo zadzierzgnięcia 
i uduszenia przewodami i foliami. 
Produkt i opakowanie nie służą do 
zabawy, niebezpieczeństwo obrażeń! 
• Opakowanie zachować do bezpiecznego 

przechowywania nieużywanego produktu.
• Przed pierwszym uruchomieniem 

sprawdzić produkt pod kątem 
ewentualnych uszkodzeń transportowych. 
W przypadku stwierdzenia takich 
uszkodzeń nie uruchamiać produktu 
i skontaktować się z Centrum Serwisowym 
(patrz karta gwarancyjna).

• Produktu nie wolno podłączać do zasilania 
sieciowego dopóki znajduje się 
w opakowaniu. Niebezpieczeństwo 
pożaru.

• Lampy nie wolno używać bez prawidłowo 
zamontowanego pierścienia 
uszczelniającego na przewodzie!

• Na czas użytkowania poza 
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pomieszczeniami zasilacz wtykowy 
podłączać wyłącznie do gniazdka 
elektrycznego IP44.

• Ze względów bezpieczeństwa produktu 
nie wolno użytkować w razie uszkodzenia 
zasilacza wtykowego lub przewodu 
przyłączeniowego.

• Lampy nie nadają się do wymiany.
• Źródło światła zamontowane w lampie nie 

nadaje się do wymiany. Po upływie okresu 
żywotności trzeba wymienić całą lampę.

• Nie zanurzać w wodzie ani innych 
cieczach.

• Zasilacz wtykowy podłączać wyłącznie do 
gniazdek elektrycznych zainstalowanych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Zapewnić, że źródło prądu będzie na tyle 
łatwo dostępne, aby w razie potrzeby było 
możliwe szybkie wyciągnięcie wtyczki 
z gniazdka elektrycznego.

• Produktu nie wolno łączyć elektrycznie 
z innymi łańcuchami.

• Zapewnić, że przewód elektryczny nie 
będzie ułożony na ostrych krawędziach ani 
gorących przedmiotach. Przed użyciem 
całkowicie rozwinąć przewód.

• Nie używać lampy w połączeniu 
z niezależnym ściemnniaczem.

• Przewód sieciowy produktu nie nadaje się 
do wymiany. W przypadku uszkodzenia 
przewodu sieciowego wymagana jest 
utylizacja całego produktu.

• Chronić przewód sieciowy przed ontaktem 
z ostrymi krawędziami, obciążeniami 
mechanicznymi oraz kontaktem z 
gorącymi powierzchniami. Nie wieszać ani 
nie montować żadnych przedmiotów na 
produkcie.

 OSTRZEŻENIE!  
Niebezpieczeństwo obrażeń!

• Światło emitowane przez diody LED jest 
bardzo jasne i w przypadku spoglądania 
bezpośrednio na diody LED może 
prowadzić do uszkodzenia wzroku.

• Nigdy nie spoglądać bezpośrednio na 
diody LED świecącej się lampy. 

Zakres dostawy
• Lampa lodowa LED / łańcuch świetlny 

lodowy LED
• Przewód (z wtyczką)
• Zasilacz wtykowy (z gniazdem 

przyłączeniowym)
• Pierścień uszczelniający
• Nakrętka złączkowa
• Złącze wtykowe

Montaż i użytkowanie

WK917-GW; -SK; -SW
Lampa została zaprojektowana w sposób umożliwiający pracę 
w temperaturach ujemnych.
1.  Ostrożnie ustawić poszczególne przewody świetlne 

w odpowiednim położeniu.
2.  Używając uchwytu do zawieszania / uchwytu 

kablowego odciążającego zawiesić lampę na 
odpowiednim haku (hak nie jest elementem 
zestawu).

3.  Ułożyć przewód w odpowiedni sposób i wetknąć 
wtyczkę przewodu do gniazda przyłączeniowego 
adaptera wtyczki sieciowej. Zapewnić prawidłowe 
położenie pierścienia uszczelniającego.

4.  Wtyczkę sieciową zasilacza wtykowego wetknąć do 
prawidłowo zamontowanego gniazdka 
elektrycznego.
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5.  Nieużywaną lampę lodową LED bezwzględnie 
odłączyć od zasilania sieciowego. 

WK917-KSW
Lampa została zaprojektowana w sposób umożliwiający 
pracę w temperaturach ujemnych.
1.  Całkowicie rozwinąć łańcuch świetlny i przewód 

zasilający.
2.  Umieścić dekorację z łańcucha świetlnego 

w odpowiednim miejscu.

Podłączanie łańcucha świetlnego / lampy 
do zasilacza wtykowego
• Całkowicie rozwinąć u ułożyć przewód 

zasilający.
• Wtyczkę przewodu zasilającego 2  

wetknąć do zasilacza wtykowego 1  (brak 
możliwości nieprawidłowego wetknięcia) 
i przykręcić nakrętkę złączkową 3 . 
Zapewnić prawidłowe położenie 
pierścienia uszczelniającego.

• Wtyczkę sieciową zasilacza wtykowego 
wetknąć do prawidłowo zamontowanego 
gniazdka elektrycznego.

• Nieużywany produkt bezwzględnie 
odłączyć od zasilania sieciowego.

3241
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 Informacja!  

• Produktu używać wyłącznie w połączeniu 
z dostarczoną w zestawie wtyczką 
sieciową. Produktu i wtyczki sieciowej nie 
wolno podłączać do urządzeń 
zewnętrznych.

Programator czasowy
Aby włączyć funkcję programatora czasowego, nacisnąć 
i przytrzymać wciśnięty przycisk 4  na zasilaczu 1  tak 
długo, aż LED na zasilaczu wtykowym 1  zacznie świecić 
na zielono. Funkcja programatora czasowego jest teraz 
aktywna. Przy włączonej funkcji programatora 
czasowego łańcuch świetlny jest włączony przez 6 
godzin, a następnie wyłącza się na 18 godzin.

Czyszczenie i przechowywanie

 WAŻNE!

Przed czyszczeniem odłączyć zasilacz 
wtykowy od zasilania sieciowego. Do 
usuwania z urządzenia zabrudzeń, jak np. 
kurz itp. stosować wyłącznie nawilżoną 
szmatkę nie pozostawiającą kłaczków. 
Nigdy nie używać do czyszczenia alkoholu 
ani rozpuszczalników!
Nieużywany produkt przechowywać 
w suchym miejscu, w oryginalnym 
opakowaniu. 
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Dane techniczne
Model: WK917-SW Lampa lodowa LED (srebrna podstawa, światło ciepłe białe)
Model: WK917-GW Lampa lodowa LED (złota podstawa, światło ciepłe białe)
Model: WK917-SK Lampa lodowa LED (srebrna podstawa, światło zimne białe)
Model: WK917-KSW Łańcuch świetlny lodowy LED (srebrny łańcuch, światło ciepłe białe)
Numer artykułu: 8000700
Zasilacz wtykowy: GP-SW035DC0600T-IP44
Klasa ochronności: II (zasilacz wtykowy) 

III (lampa) 
Stopień ochrony: IP 44 – Ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku, 

ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1,0 mm i większej.
Napięcie na wejściu zasilacza wtykowego: 220 - 240 V ~ , 50-60 Hz
Napięcie na wyjściu zasilacza wtykowego: 3,5 V  ; 2,1 W
(WK917-SW; -GW; -SK)
Źródło światła: 90 niewymiennych diod Micro LED
Strumień świetlny: 50 lm
Funkcja ściemniania: Nie
Długość przewodu: 10 m
Wymiar (wys.): 25 cm na każdy przewód świetlny
(WK917-KSW)
Źródło światła: 160 niewymiennych diod Micro LED
Strumień świetlny: 77 lm
Funkcja ściemniania: Nie
Długość przewodu: 5 m

Zasilacz
Nazwa producenta: NINGBO GOLDENPOWER 

ELECTRONIC CO., LTD
Nr rejestru handlowego: 91330282691377076E
Adres:  Zonghan Street, 

Er Tang Village, 
Cixi City, 
Zhejiang, Chiny

Model: GP-SW035DC0600T-IP44
Napięcie na wejściu: 100-240 V AC; 50-60 Hz
Napięcie na wyjściu: 3,5 V DC
Prąd na wyjściu: 0,6 A

Moc na wyjściu: 2,1 W
Średnia efektywność robocza: 65,26%
Efektywność przy niskim 
obciążeniu (10%), gdy moc na 
wyjściu > 10 W:

 
46,66%

Pobór mocy przy mocy 
obciążeniu zerowym:

 
0,18 W

Klasa ochronności: II
Długość przewodu sieciowego: ok. 150 cm
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Deklaracja zgodności

 AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange 
Mühren 1, 20095 Hamburg, Niemcy 
oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że 
opisane powyżej produkty spełniają 
podstawowe wymogi przywołanych 
dyrektyw Unii Europejskiej. Deklarację 
zgodności UE można uzyskać pod adresem 
producenta podanym w karcie 
gwarancyjnej.

Utylizacja

Utylizacja opakowania
 Opakowanie utylizować przestrzegając 
zasad segregacji surowców wtórnych. 
Tekturę i karton utylizować z makulaturą, 
folie z odpadami z tworzyw sztucznych.

     Ten symbol wskazuje, jak prawidłowo 
segregować materiały opakowania przed 
oddaniem ich do utylizacji. Opakowania 
papierowe wyrzucać do pojemnika na 
makulaturę, a opakowania wykonane 
z tworzyw sztucznych, metalu lub 
materiałów zespolonych do żółtego 
pojemnika.

Utylizacja produktu
(Obowiązuje w państwach Unii Europejskiej oraz innych 
państwach europejskich dysponujących systemem 
segregacji surowców wtórnych.)

 Il est interdit de jeter des appareils 
usagés dans les ordures ménagères ! 
Si la guirlande lumineuse ne peut plus être 
utilisée, chaque consommateur est 
légalement tenu de jeter ses appareils 
usagés séparément des ordures ménagères 
en les apportant, par exemple, au centre de 
collecte de sa commune / de son quartier. 
Cela garantit un recyclage correct et dans les 
règles des appareils usagés et évite des 
retombées négatives sur l’environnement. 
C’est pourquoi les appareils électriques sont 
marqués du symbole indiqué ici.
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