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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA 
1. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli jest uszkodzone, w przeciwnym 

razie może dojść do porażenia prądem. 
2. Należy chronić produkt przed zanieczyszczeniami, wilgocią 

i przegrzaniem. 
3. 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. 

4. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach. 
5. Produktu nie należy stosować w połączeniu z włącznikami 

elektrycznymi, czasowymi, fotokomórkami itp.
6. Produktu należy używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
7. Dzieci nie mogą zajmować się czyszczeniem ani konserwacją 

bez nadzoru dorosłych.
8. Urządzenie można podłączyć tylko do źródła zasilania o napięciu 

i częstotliwości zgodnej ze specyfikacją na tabliczce znamionowej.
9. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe 
w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem 
użytkowania.

10. Nie ciągnąć ani nie przenosić urządzenia za przewód. Nie używać 
przewodu jako uchwytu.

11. Nie używać w wilgotnych miejscach takich jak łazienki. W przypadku 
dostania się cieczy do urządzenia należy je wyłączyć oraz zlecić 
przegląd autoryzowanemu centrum serwisowania sprzętu.

12. Nie używać detergentu do czyszczenia urządzenia.
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13. Odłączając urządzenie ze źródła zasilania nie należy ciągnąć za 
kabel. Należy chwycić wtyczkę ręką i odłączyć urządzenie.

14. Nie należy odłączać urządzenia mokrymi rękami.
15. W przypadku, gdy pojawi się ból głowy lub oczu, należy wyłączyć 

lampkę i zrobić sobie kilkuminutową przerwę. Należy zachować 
odpowiednią odległość od bezpośredniego źródła światła.

16. Produkt może nie działać prawidłowo w sytuacji, gdy znajdzie się 
w zasięgu pola elektromagnetycznego.

17. Źródło światła w lampce nie jest wymieniane. Po osiągnięciu 
końca źródła światła lampę należy wymienić na nową.

18. Ten produkt zawiera źródło światła o  klasie efektywności 
energetycznej <F>.

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.
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dANE TECHNICZNE

OPIS URZĄdZENIA

Model urządzenia SL601
Wejście 5.0V  2.0A
Moc ładowania indukcyjnego 5.0W
Moc znamionowa 13.0W
Temperatura barwowa 2700-6500K
Wskaźnik CRI 95
Nominalny okres trwałości 25000h
Produkt posiada źródło światła o klasie efektywności energetycznej F
Wymiary 370x365x180mm
Częstotliwość 2,4GHz
Zakres częstotliwości 2412-2472MHz
Maksymalna moc transmisji do 20 dBm
Model zasilacza SL601
Napięcie wejściowe 100-240V~
Wejściowa częstotliwośc prądu przemiennego 50/60Hz
Napięcie wyjściowe 5.0V
Prąd wyjściowy 2.0V
Moc wyjściowa 10.0W
Średnia sprawność podczas pracy ≥ 70,7%
Sprawność przy niskim obciążęniu (10%)  -
Zużycie energii w stanie bez obciążenia (W) < 0.5

Ramię lampki

Regulacja kąta 
nachylenia 
ramienia lampki

Uchwyt lampki

Regulacja uchwytu 
lampki lewo/prawo

Gniazdo 
zasilania

Przycisk zmiany barwy światła (M)

Zwiększenie mocy światła (+)

Przycisk Włącz/wyłącz ( )

Zmniejszenie mocy światła (-)

Ustawienie automatycznego 
wyłączenia ( ) - 40 minut

Obszar ładowania bezprzewodowego 
(indukcyjne)
Wskaźnik połączenia Wi-Fi / 
wskaźnik ładowania bezprzewo-
dowego / wskaźnik zasilania
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INSTAlACjA I PIERWSZE URUCHOmIENIE
Ustaw lampkę na prostej, suchej, stabilnej powierzchni i podłącz do zasilania. Ustaw ramię lampki  
w odpowiednim ustawieniu tak, aby nie kierować źródła światła bezpośrednio na oczy. Naciśnij przycisk 
włącz/wyłącz , aby uruchomić lampkę. Przyciskiem „M” wybierz odpowiednią barwę światła: naturalną, 
białą, żółtą. Barwa światła zmienia się rotacyjnie (naturalna, biała, żółta). Za pomocą przycisków (+) oraz 
(-) dostosuj odpowiednio moc światła. Jeżeli chcesz ustawić automatyczne wyłączenie lampki po 40 
minutach, przytrzymaj przycisk ( ) aż lampka mignie 2 razy. Oznacza to, że światło lampki wyłączy się 
automatycznie po upływie 40 minut. Jeżeli przed upływem 40 minut ponownie przytrzymasz przycisk ( ), 
 czas odliczania 40 minut rozpocznie się od nowa.
ładowanie bezprzewodowe
Ładowanie bezprzewodowe jest możliwe wyłącznie, gdy lampka jest podłączona do zasilania. Umieść telefon 
z funkcją ładowania indukcyjnego lub wbudowanym modułem ładowania bezprzewodowego na podstawie 
lampki w obszarze ładowania bezprzewodowego, najlepiej na samym środku. Ikona ładowania w telefonie 
powinna stać się aktywna i informować o ładowaniu urządzenia. Wskaźnik ładowania bezprzewodowego 
znajdujący się z tyłu lampy zmieni kolor na zielony – świadczy to o prawidłowym ładowaniu telefonu. Gdy 
wskaźnik ładowania bezprzewodowego zmieni barwę na czerwoną lub miga, to znaczy że urządzenie nie 
jest ładowane prawidłowo. 

UWAGA! NIE WSZySTKIE TElEfONy POSIAdAjĄ fUNKCję łAdOWANIA BEZPRZEWOdOWEGO.

INSTAlACjA I OBSłUGA APlIKACjI
Urządzenie jest wyposażone w moduł Wi-Fi, dzięki któremu możesz sterować lampką za pomocą aplikacji.
1. Pobierz aplikację:

2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta, zaloguj się korzystając z 

własnych danych dostępowych.
4. Naciśnij przycisk (M) na lampce i przytrzymaj przez 5 sekund. Niebieski wskaźnik połączenia Wi-Fi 

zacznie szybko migać.
5. W prawym górnym rogu aplikacji naciśnij przycisk „+” i wybierz odpowiednie urządzenie (Oświetlenie 

-> Lampa stołowa/podłogowa (Wi-Fi).
6. Potwierdź, że niebieski wskaźnik LED 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.
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Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia jest dostępna na stronie internetowej: https://setti.pl/aplikacja 
lub po zeskanowaniu kodu QR:

PROBlEm PRZyCZyNA ROZWIĄZANIE
Lampka nie działa. Nieprawidłowe podłączenie zasilacza. Upewnij się, że zasilacz został podłączony prawidłowo.

Uszkodzony przewód lub wtyczka. Sprawdź, czy przewód i wtyczka nie są uszkodzone.
Wskaźnik zasilania 
nie podświetla się.

Nieprawidłowe podłączenie zasilacza. Upewnij się, że zasilacz został podłączony prawidłowo.
Uszkodzony przewód lub wtyczka. Sprawdź, czy przewód i wtyczka nie są uszkodzone.

Wskaźnik połączenia 
Wi-Fi miga w kolorze 

niebieskim.

Urządzenie jest gotowe do połączenia się  
z telefonem za pomocą aplikacji.

Połącz się z lampką za pomocą aplikacji, wskaźnik 
będzie podświetlony ciągłym światłem niebieskiej 

barwy.
Ładowarka nie działa. Urządzenie nie posiada funkcji ładowania 

bezprzewodowego.
Sprawdź w specyfikacji swojego telefonu, czy posiada 

funkcję ładowania bezprzewodowego.
Urządzenie znajduje się poza obszarem pola 

ładowania na podstawie lampki.
Połóż telefon centralnie w obszarze ładowania.

Lampka wyłączyła się 
automatycznie.

W aplikacji ustawiono harmonogram pracy 
urządzenia.

Zmień harmonogram pracy urządzenia  
w aplikacji.

Aktywowano funkcję automatycznego 
wyłączenia urządzenia.

Funkcja automatycznego wyłączenia działa 
jednorazowo. Po ponownym uruchomieniu lampki 

będzie działała prawidłowo.
Brak możliwości 

połączenia za pomocą 
aplikacji.

Telefon jest podłączony do Wi-Fi za pomocą 
pasma 5GHz.

Zmień ustawienia routera. Połączenie za pomocą 
aplikacji jest możliwe wyłącznie przy użyciu pasma 

2,4GHz.
Urządzenie jest połączone z innym 

telefonem.
Zresetuj ustawienia Wi-Fi w urządzeniu przytrzymując 

przez 5 sekund przycisk (M).

CZySZCZENIE I KONSERWACjA
UWAGA! PRZEd CZySZCZENIEm WyłĄCZ URZAdZENIE I OdłĄCZ Od ZASIlANIA.

Przetrzyj lampkę za pomocą suchej ściereczki.

UWAGA! NE myj URZĄdZENIA WOdĄ, NIE UŻyWAj ŚROdKÓW CHEmICZNyCH , PONIEWAŻ mOGĄ ONE 
POWOdOWAć OdBARWIENIA.
dEKlARACjA
ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że Lampka biurkowa SMART SETTI+ SL601 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/SL601/.

PROBlEmy I ROZWIĄZANIA
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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.

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.
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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 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.


