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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA 
1. Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją bezwzględnie jej przestrzegać.
2. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli jest uszkodzone, w przeciwnym razie 

może dojść do porażenia prądem.
3. Źródło światła lampy nie jest przystosowane do wymiany, należy wymienić 

całą lampę. 
4. Nie należy modyfikować urządzenia, ponieważ grozi to porażeniem prądem 

i utratą roszczeń z tytułu gwarancji.
5. Urządzenie należy podłączyć zgodnie z danymi o zasilaniu podanymi na 

tabliczce znamionowej.
6. Należy chronić produkt przed zanieczyszczeniami, wilgocią oraz 

przegrzaniem.
7. 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 do użytkowania sprzętu w bezpieczny 
sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie 
powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać 
czyszczenia i konserwacji sprzętu. 

8. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
9. Przed montażem upewnij się, że powierzchnia nadaje się do montażu 

urządzenia, a w miejscach mocowania w ścianie nie znajdują się przewody, 
elektryczne, wodne, gazowe lub inne.

10. Urządzenie przystosowane jest do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
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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!

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
Model SCL501
Użyteczny strumień świetlny   3870 lm (360°)
Zakres temperatury barwowej 2700-6500 K
Zasilanie 220-240 V~ 
Nominalna częstotliwość napięcia 50 Hz
Okres trwałości 25000 godzin
Moc 36 W
Wymiary 500/80 mm
Wymagania systemowe Android lub iOS
Zakres częstotliwości Wi-Fi 2412 – 2472 MHz
Częstotliwość transmisji Wi-Fi 2.4 GHz
Maksymalna moc transmisji Wi-Fi <20 dBm
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mONTAŻ
Symbol informuje o miejscu przyłączenia przewodu ochronnego urządzenia I klasy ochronności.

UWAGA! RyZyKO PORAŻENIA PRądEm.

UWAGA! NIEPRZESTRZEGANIE PONIŻSZyCH WSKAZÓWEK INSTAlACyjNyCH mOŻE PROWAdZIć dO 
PORAŻENIA PRądEm, POŻARU lUB INNyCH ZAGROŻEŃ.

INSTAlACjI URZądZEŃ W SIECI ElEKTRyCZNEj 230 V mOŻE WyKONyWAć WyłąCZNIE WyKWAlI-
fIKOWANy ElEKTRyK Z UPRAWNIENIAmI UZySKANymI W dANym KRAjU.
1. Wyłącz bezpiecznik odpowiedzialny za obieg prądu w pomieszczeniu, w którym ma zostać zainstalowane 

urządzenie.

2. Skorzystaj z miernika (np. multimetru) i upewnij się, że przewody elektryczne nie znajdują się pod 
napięciem.

3. Zdejmij obudowę plafonu chwytając ją i obracając zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
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4. Przeciągnij przewód przez otwór z gumową izolacją w oprawie, następnie przyłóż plafon do powierzchni 
i zaznacz miejsca, w których wywiercić otwory:

5. Zamocuj kołki montażowe w otworach i przykręć plafon do podłoża za pomocą wkrętów
6. Przygotuj przewody elektryczne zdejmując z nich izolację.
7. Odkręć i zdejmij osłonę kostki zaciskowej przewodów.
8. Umieść przewody w kostce zgodnie z opisami na oprawie następnie zaciśnij je przykręcając śruby:

9. Nałóż osłonę kostki i dokręć. Nałóż i przykręć pokrywę do oprawy, obracając ją przeciwnie do kierunku 
ruchu wskazówek zegara.
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10. Włącz z powrotem bezpiecznik:  

OBSłUGA PIlOTA ZdAlNEGO STEROWANIA
mONTAŻ I WymIANA BATERII
1. Dociśnij zawleczkę pokrywy komory baterii i zdejmij.
2. Włóż baterie (2x AAA) do komory zgodnie z oznaczeniami +/- wewnątrz komory.
3. Nałóż pokrywę na komorę baterii i zablokuj dociskając.

1. Naciśnij przycisk , aby zwiększyć moc światła.
2. Naciśnij przycisk , aby zmniejszyć moc światła.
3. Naciśnij przycisk , aby przełączać ostatnie ustawienia światła normalnego i RGB.
4. Naciśnij przycisk , aby Włączyć/Wyłączyć plafon.
5. „R” – światło czerwone
6. ‘G” – światło zielone
7. „B” – światło niebieskie
8. „CW” – zimne światło
9. „WW” – ciepłe światło
10. „CT+” – wyższa temperatura światła
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INSTAlACjA I OBSłUGA APlIKACjI
UWAGA! W CElU KORZySTANIA ZE ZdAlNEGO STEROWANIA URZądZENIEm ZA POmOCą URZądZENIA 
mOBIlNEGO, NAlEŻy jE UPRZEdNIO SKONfIGUROWAć Z APlIKACją STERUjąCą I POłąCZyć Z 
dOmOWą SIECIą WI-fI.
1. Pobierz aplikację ze strony producenta: https://setti.pl/aplikacja
2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta, zaloguj się korzystając z 

własnych danych dostępowych.
4. Włącz zasilanie oprawy za pomocą włącznika. Światło zacznie migać, jeżeli to nie nastąpi należy 

trzykrotnie włączyć żarówkę (wł.-wył; wł-wył; wł.).
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: https://setti.pl/aplikacja 
lub po zeskanowaniu kodu QR:

11. „CT” – niższa temperatura światła
12. „M” – przycisk przełączania 8 trybów światła
- Sen: Ciepłe światło
- Czytanie: Zimne światło 
- Praca: Zimne światło
- Relaks: Zimne światło
- Soft: Zielone, pulsujące światło
- Tryb kolorowy 1: skok
- Tryb kolorowy 2: długi skok 
- Tryb kolorowy 3: przejście
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ROZWIąZyWANIE PROBlEmÓW
PROBlEm mOŻlIWA PRZyCZyNA ROZWIąZANIE

Światło nie 
przestaje migać

Plafon nie został prawidłowo 
skonfigurowany

Skonfiguruj plafon zgodnie z sekcją „Instalacja 
i obsługa aplikacji”

Brak możliwości 
konfiguracji 
plafonu z siecią 
Wi-Fi

Router pracuje w częstotliwości 
5GHz

Zmień częstotliwość pracy routera z 5GHz na 
2.4GHz

Wystąpił problem z połączeniem 
Wi-Fi

Sprawdź, czy sygnał Wi-Fi routera działa 
prawidłowo

Za słaby sygnał 
Wi-Fi

Urządzenie Smart znajduje się 
za daleko od sygnału Wi-Fi

Wzmocnij sygnał Wi-Fi routera lub zmień jego 
miejsce 

Plafon nie 
reaguje na 
zmiany ustawień 
w aplikacji

Wystąpił problem z połączeniem 
Wi-Fi

Upewnij się, że sygnał Wi-Fi routera działa 
prawidłowo

Za słaby sygnał Wi-Fi, 
urządzenie Smart znajduje się 
za daleko od sygnału Wi-Fi

Wzmocnij sygnał Wi-Fi routera lub zmień jego 
miejsce

Konfiguracja routera została 
zmieniona

Skonfiguruj plafon na nowo, zgodnie z sekcją 
„Instalacja i obsługa aplikacji”

dEKlARACjA
ART-dOm Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że plafon SCl501 jest zgodny 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/SCL501 

EKOlOGICZNA I PRZyjAZNA dlA śROdOWISKA UTylIZACjA
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:

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 ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników 
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
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WARUNKI GWARANCjI
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 serwisu autoryzowanego 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.
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 produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane 
urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może 
spowodować nieuznanie 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.
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Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.  
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.


