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Olvasás előtt kattintson az ábrákat tartalmazó mindkét oldalra és végezetül ismerje meg a készülék  
mindegyik funkcióját.

Pred branjem obe strani s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave.

Před čtením si odklopte obě dvě strany s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.

Pred čítaním si odklopte obidve strany s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.

  
Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend 
mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
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Bevezető

Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata

Olvassa el a kezelési utasítást! Az alkalmazott izzók nem  
halványíthatók.

 Ez a LED szalag kizárólag beltéri, 
száraz és zárt helyiségekben 
használható. 

Így jár el helyesen

Ne használja ezt a LED szalagot 
helyiségek megvilágítására vagy éjjeli 
lámpaként.

ta Környezeti hőmérséklet

Volt (váltófeszültség) tc Burkolat hőmérséklet a megadott  
ponton

Hertz (hálózati frekvencia) +- A hálózati csatlakozó polaritása

Watt (hatásos teljesítmény) Élet - És Balesetveszély Kisgyermekek 
És Gyermekek Számára!

V Volt LED élettartam

Védettségi osztály II d.c. DC Egyenáram

Védelmi jelleg SELV Biztonsági törpefeszültség

Tartsa be a figyelmeztető és a  
biztonsági tudnivalókat! mA Milliamper

A csomagolás 100 % újrahasznosított 
papírból készült.

Rövidzárbiztos biztonsági  
transzformátor

b

a

A csomagolást és a készüléket környe-
zetbarát módon semmisítse meg! Független üzemeszköz

Figyelmeztetés!
Elektromos áramütés veszélye! A Amper

ON OFF Kapcsolási ciklusok Semleges fehér (14151906L)
4 színű (14151800L)

Igény szerint méretre szabható Öntapadó

LED fényszalag

 Bevezető

Kérjük, olvassa el gondosan és végig 
ezt a kezelési útmutatót. Ez az útmutató 
ehhez a termékhez tartozik és fontos 

tudnivalókat tartalmaz az üzembevétellel és a ke-
zeléssel kapcsolatban. Mindig tartsa szem előtt a 
biztonsági utasításokat. Az üzembevétel előtt vizs-
gálja meg, hogy a megfelelő feszültség rendelke-
zésre áll-e és hogy mindegyik rész helyesen van-e 
összeszerelve. Amennyiben a készülék kezelésével 
kapcsolatos kérdései lennének, vegye fel a kapcso-
latot a kereskedőjével vagy a szervizzel. Őrizze meg 

Bevezető / Biztonság
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Bevezető Bevezető / Biztonság

jól ezt az utasítást és adott esetben adja tovább a 
harmadik félnek.

   Rendeltetésszerű használat

 Ez a LED szalag kizárólag beltéri, száraz 
és zárt helyiségekben használható. 
A készülék csak magánháztartásokban 

történő alkalmazásra és nem közületi használatra 
készült. Az előbb leírtaktól eltérő alkalmazás nem 
megengedett és károsodásokhoz vezet. Ezen túlme-
nően veszélyhelyzetet, mint pl. rövidzárlatot, tüzet, 
áramütést, stb. okozhat. A jelen termék normál 
 üzemeltetésre van tervezve.

Csak a 14151800L:
 Ez egy speciális termék, mivel a színérték arányok 
a zárójelben jelzett értékeken kívül esnek. Színérték 
arány: (x <0,270 vagy x > 0,530);(y <-2,3172 x² 
+ 2,3653 x -0,2199 vagy y >-2,3172 x² + 2,3653 x 
-0,1595)

Csak a 14151800L:
 Ez a termék egy fénydekoráció. Ne  
használja ezt a LED szalagot helyiségek 
megvilágítására vagy éjjeli lámpaként.

   A csomag tartalma

Közvetlenül a kicsomagolás után vizsgálja meg a 
csomag teljességét, valamint a készülék kifogásta-
lan állapotát.

1 LED fényszalag
2 összekötő
4 zárósapka
2 kábeltartó
1 ragasztószalag
1 használati útmutató

   Alkatrészleírás

1  hálózati csatlakozóvezeték
2  hálózati adapter
3  LED-szalag

4  kábeltartó
5   dugós csatlakozó
6  zárósapka
7  ragasztószalag
8  köztes zsinórkapcsoló

   Műszaki adatok

Cikksz.: 14151800L és 14151906L

LED-es világító-szalag:
Üzemi feszültség:  230–240 V~ 50 Hz
14151800L:   max. 5,5 W, 96 LED,  

max. hossz 3 m
14151906L:   max. 6 W, 90 LED,  

max. hossz 3 m
Védelmi osztály:  II / 
Védettség:  IP20
A LED nem cserélhető

 Biztonság

Biztonsági tudnivalók

Olyan károk esetén, amelyek ennek a kezelési  
útmutatónak a figyelmen kívül hagyásából erednek, 
a garancia érvényét veszti! A következményekből 
eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget! 
Azokért a tárgyi-, vagy személyi sérülésekért, ame-
lyek a szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági 
tudnivalók figyelmen kívül hagyásából erednek, a 
gyártó nem vállal felelősséget!

   KIS-
GYERMEKEK ÉS GYERMEKEK 
SZÁMÁRA ÉLET- ÉS BALESET-

VESZÉLYES!  
Soha ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül 
a csomagolóanyagokkal. A csomagolóanyagok 
fulladást okozhatnak. A gyermekek gyakran 
alábecsülik a veszélyeket.

  A készüléket 8 éves kor feletti gyermekek, vala-
mint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi 
képességgel élő vagy nem megfelelő tapaszta-
lattal és tudással rendelkező személyek csak 
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Biztonság

felügyelet mellett, illetve a készülék biztonságos 
használatára vonatkozó felvilágosítás és a lehet-
séges veszélyek megértése után használhatják. 
A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A 
tisztítást és a karbantartást gyermekek nem vé-
gezhetik felügyelet nélkül.

Kerülje az áramütés  
általi életveszélyt

  Minden használat előtt ellenőrizze a LED-es  
világító szalagot az esetleges sérülésekre. Soha 
ne használja a LED-es világítószalagját, ha azon 
valamilyen sérülést állapít meg.

 
  A sérült hálózati csatlakozóvezeték áramütés 

általi életveszélyt teremt. A készülék meghibá-
sodása, javítások szükségessége vagy más prob-
lémák fennállása esetén forduljon a szervizhez 
vagy egy villamossági szakemberhez. Ennek a 
készüléknek a vezetéke nem cserélhető. A veze-
ték sérülése esetén a készüléket meg kell sem-
misíteni. A készülék nem tartalmaz olyan részt, 
amely a felhasználó részéről karbantartást 
igénylne.

  Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy 
a rendelkezésre álló tápfeszültség megegyezik-e 
a hálózati dapter számára szükséges üzemi  
feszültséggel (lásd “Műszaki adatok“).

  Feltétlenül kerülje el a hálózati áramot vezető 
vezetékek és érintkezők vízzel, vagy más folya-
dékkal való érintkezését.

  Soha ne nyisson fel elektromos üzemi eszközt, 
illetve ne dugdosson bele tárgyakat. Az ilyen 
jellegű beavatkozások áramütés általi életve-
szélyt jelentenek.

  Ne szerelje a LED szalagot nedves vagy vezető 
talajra.

  Ezt a LED-es világító szalagot nem szabad más 
LED-es világító szalaggal elektromosan össze-
kötni.

  A LED szalag izzója nem cserélhető. A LED 
szalag élettartamának végén az egész LED 
szalagot ki kell cserélni.

  Kerülje a LED-szalagok túlzott megtörését.

  Ennek a lámpának a külső hajlítható vezetékét 
nem lehet kicserélni, ha a vezeték megsérült, a 
lámpát meg kell semmisíteni.

  Óvja a terméket éles sarkoktól, mechanikai  
terhelésektől és forró felületektől.

 Ne rögzítse éles csipeszekkel, vagy karmokkal.
  A szerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt  

mindig húzza ki a hálózati dugót a csatlakozó 
aljzatból.

  Soha ne fogja meg a hálózati csatlakozó dugót 
vagy a LED-es világító szalagot vizes vagy nedves 
kézzel.

  Kizárólag a mellékelt alkatrészeket használja, 
mert egyéb esetben a garancia érvényét veszti.

  A LED-szalagot nem szabad az áramhálózat-
hoz csatlakoztatni, amíg az a csomagolásban 
van. Teljesen terítse szét a terméket, mielőtt az 
elektromos hálózathoz csatlakoztatja azt.

  Ne nyissa ki vagy vágja/hasítsa fel a fénycsövet.
  Ne használja a LED-szalagot, ha tárgyakkal le 

van takarva vagy egy felületbe berakta.

Kerülje a tűz és  
sérülésveszélyt

  Ez az árucikk nem tartalmaz olyan részeket, 
amelyek a felhasználó részéről karbantartást 
igényelnének. A LED-eket nem lehet kicserélni.

  A beépített LED-ek nem alkalmasak 
fénytompítós kapcsolóhoz.

  Üzemeltetés alatt ne nézzen közelről a LED-be.
  Ne nézzen optikai eszközzel (pl. nagyítóval) a 

LED-be.

Így jár el helyesen

  Ne hagyja figyelmen kívül heverni a LED-es  
világító szalagot, vagy a csomagolóanyagot. 
A csomagolóanyagok által fulladásveszély és 
stranguláció általi életveszély fenyeget.

  Szerelje fel úgy a LED-es világító szalagot, hogy 
az védve legyen a túl erős felmelegedéstől.

   Legyen állandóan figyelmes! Figyeljen mindig 
arra, amit csinál, és mindig ésszerűen járjon el. 
Semmiképpen se használja a LED-es világító 

... / Üzembe ... / LED-es világító szalag felszerelése / Karbantartás és tisztítás 
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Biztonság ... / Üzembe ... / LED-es világító szalag felszerelése / Karbantartás és tisztítás 

szalagot, ha dekoncentrált vagy rosszul érzi 
magát.

  A használat előtt ismerje meg az összes, ebben 
az útmutatóban található előírást és ábrát,  
valamint magát a LED-es világító szalagot.

  A LED-es világító szalag teljes leválasztásához 
az áramforrásról ki kell azt húzni a konnektorból.

 Üzembe helyezés

  Az első használat előtt távolítsa el a csoma-
goóanyagokat.

  A LED-szalagot nem szabad az elektromos  
hálózathoz csatlakoztatni, amíg az a csoma-
golásban van.

   LED-es világító-szalag 
rövidítése / összekötése

Lehetősége van a LED-es világító szalag megrövidí-
tésére és összekötésére.

 ÁRAMÜTÉS ÁLTALI 
ÉLETVESZÉLY! 
A LED szalagon 3  végrehajtandó mindenféle 
munkavégzés előtt válassza le azt az áramhálóza-
tról. Ehhez húzza ki a hálózati adaptert 2  a  
konnektorból. 
  Válassza meg a LED-es világító szalag kívánt 

hosszát.
  Tudnivaló: Ügyeljen arra, hogy a LED szalagot 

megfelelő helyen rövidítse meg. A csatlakozóhely 
mindig a plusz- és mínusz-pólus közepén talál-
ható és egy fekete vonallal és olló szimbólummal 
van megjelölve (B ábra).

  A LED szalagot 3  egy ollóval rövidítse meg. 
  Végezetül nyomja meg a LED-es világító szalag 

3  mindkét végét, az összekötő 5  szorító 
érintkezőihez (lásd C ábra). Ennek során ügyel-
jen a helyes polaritásra (+ + -hoz/ - - -hoz).

  Végezetül nyomja a lezárósapkát 6  az dugós 
összekötő 5  végeire (lásd C- ábra).

  Vizsgálja meg a helyes fekvést.
  Ügyeljen arra, hogy használat előtt a LED-sza-

lag 3  szabad végét ragassza le a 
ragasztószalaggal 7 , ha a vágás után azt 

nem szeretné valamivel összekötni (lásd E- 
ábra).

  LED-es világító szalag felszerelése

Tudnivaló: Ügyeljen arra, hogy a szerelési felület 
tiszta, zsírmentes és száraz legyen. Ellenkező eset-
ben befolyásolódhat a ragasztószalag tapadása. 
Tudnivaló: Ügyeljen arra, hogy a szerelési felület 
közvetlen közelében egy dugaszoló aljzat legyen.
Tudnivaló: Kerülje a LED szalagok 3  túlzott 
megtörését.
  Válasszon ki egy alkalmas szerelési felületet 

(ablak stb.).
  Távolítsa el a védőfóliát a LED-es világító  

szalag 3  hátoldaláról.
  Tudnivaló: Ügyeljen rá, hogy az áramvezeték 

oldalától kezdje a védőfólia eltávolítását. Ügyel-
jen rá a védőfólia eltávolítása közben, hogy a 
ragasztóréteget ne húzza le vele együtt.

  Ragassza fel a ragasztószalaggal a LED-es  
világító szalagot 3  a szerelési felületre és 
nyomja rá erősen.

  Távolítsa el a védőfóliát a vezeték- rögzítés 4  
hátoldaláról (lásd D- ábra).

  Ragassza a kábeltartót 4  a kívánt helyre.
  Csíptesse a hálózati vezetéket 1  a vezeték-rög-

zítőre 4 .
  Dugja a hálózati adaptert 2  a konnektorba.
  A LED szalagot a köztes zsinórkapcsolóval 8  

kapcsolja be, ill. ki.

A LED szalag most használatra kész.

 Karbantartás és tisztítás

 ÁRAMÜTÉS ÁLTALI 
ÉLETVESZÉLY!
A LED szalagon 3  végrehajtandó mindenféle 
munkavégzés előtt válassza le azt az áramhálóza-
tról. Ehhez húzza ki a hálózati adaptert 2  a kon-
nektorból.
  Ne használjon oldószert, benzint vagy hason-

lókat. Azok által a LED szalag károsodhat.
  A LED szalag 3  tisztításához csak száraz és 

szöszmentes kendőt használjon.
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Jótállási tájékoztatóMegsemmisítés / Információk

  Megsemmisítés

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, 
amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le 
ártalmatlanítás céljából. 

b

a

 A hulladék elkülönítéséhez vegye  
figyelembe a csomagolóanyagon talál-
ható jelzéseket. Ezek rövidítéseket (a) és 
számokat (b) tartalmaznak a következő 
jelentéssel: 1–7: műanyagok / 20–22: 
papír és karton / 80–98: kötőanyagok.

 A környezete érdekében, ne dobja a ki-
szolgált terméket a háztartási szemétbe, 
hanem adja le szakszerű ártalmatlanításra. 
A gyűjtőhelyekről és azok nyitvatartási 
idejéről az illetékes önkormányzatnál  
tájékozódhat.

 Információk

  Garancia

Erre a készülékre a vásárlás időpontjától számított 
36 havi garanciában részesül. A készüléket gondo-
san gyártották és pontos minőségi vizsgálatnak  
vetették alá. A garanciaidő alatt minden anyag és 
gyártási hibát díjmentesen elhárítunk. Ha a garan-
ciaidő alatt mégis hiányosságokat fedez fel, kérjük 
küldje a készüléket a megadott szerviz címre a  
következő cikk szám feltüntetésével: 14151800L / 
14151906L. 
A garanciából kizártak azok a károsodások, amelye-
ket szakszerűtlen kezelés, a Kezelési utasítás figyelmen 
kívül hagyása, vagy nem feljogosított személyek 
beavatkozása okozott, valamint a kopási részek 
(mint pld. az izzók). A garanciateljesítmény a ga-
ranciaidőt nem hosszabbítja meg és nem újítja fel.

 Szerviz

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
NÉMETORSZÁG
Tel.:  +49 29 61 / 97 12–800
Fax:  +49 29 61 / 97 12–199
E-mail:  kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 354292_2010
Kérjük, kérdések esetére készítse elő a pénztárblok-
kot és a cikkszámot (pl. IAN 123456_7890) a vá-
sárlás tényének az igazolására.

  Megfelelőségi nyilatkozat 

Ez a termék kielégíti az érvényes európai és nemzeti 
irányelvek követelményeit. A megfelelőség bizonyí-
tott. Az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok és iratok  
letétben, a gyártónál találhatók.

 Gyártó

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
NÉMETORSZÁG



11 HU

Jótállási tájékoztató

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A termék megnevezése: LED fényszalag Gyártási szám: 354292_2010

A termék típusa: 14151800L / 14151906L

A gyártó cégneve, címe, e-mail címe:
Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
NÉMETORSZÁG
E-mail:  kundenservice@briloner.com

Szerviz neve, címe, telefonszáma:
Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
NÉMETORSZÁG
Tel.:  +49 29 61 / 97 12–800
Fax:  +49 29 61 / 97 12–199

Az importáló / forgalmazó neve és címe:
Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt., H-1037 Budapest, Rádl árok 6.

1.  A jótállási idő a Magyarország területén, Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. üzletében történt vásár-
lás napjától számított 1 év, amely jogvesztő. A jótállási idő a fogyasztó részére történő átadással, vagy 
ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával 
kezdődik.

2.  A jótállási igény a jótállási jeggyel és/vagy a vásárlást igazoló blokkal érvényesíthető. A jótállási  
jegy szabálytalan kiállítása, vagy átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettség-vállalás 
érvényességét. Kérjük, hogy a vásárlás tényének és időpontjának bizonyítására őrizze meg a pénztári 
fizetésnél kapott jótállási jegyetés a vásárlást igazoló blokkot.

3.  A vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó köteles 
a terméket kicserélni, feltéve ha a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A jótállási jogokat 
a termék tulajdonosaként a fogyasztó érvényesítheti az áruházakban, valamint a jótállási tájékoztató-
ban feltüntetett szervizekben. (A magyar Polgári Törvénykönyv alapján fogyasztónak minősül a szakmája, 
önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.) 

  A jótállás ideje alatt a fogyasztó hibás teljesítés esetén kérheti a termék kijavítását, kicserélését, vagy ha 
a termék nem javítható vagy cserélhető, vagy az a forgalmazónak aránytalan többletköltséggel járna, 
illetve a fogyasztó kijavításhoz, kicseréléshez fűződő érdeke alapos ok miatt megszűnt,árleszállítást 
kérhet, vagy elállhat a szerződéstől és visszakérheti a vételárat. A kijavítás során a termékbe csak új 
alkatrész kerülhet beépítésre.

4.  A fogyasztó a hiba felfedezésé után a lehető legrövidebb időn belül köteles a hibát bejelenteni és a 
terméket a jótállási jogok érvényesítése céljából átadni. A hiba fel-fedezésétől számított két hónapon 
belül bejelentett jótállási igényt időben közöltnek kell tekinteni. A közlés elmaradásából eredő kárért  
a fogyasztó felelős. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának 
kicserélése esetén a csere napján újraindul.

Megsemmisítés / Információk
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Jótállási tájékoztató

5.  A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható 
terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem vé-
gezhető el, a termék ki- és visszaszereléséről, valamint szállításáról a forgalmazónak kell gondoskodnia.

6.  A jótállás nem áll fenn, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatból, átalakítás-ból, helytelen tárolás-
ból, vagy a használati utasítástól eltérő kezelésből, vagy bármely a vásárlást követő behatásból fakad, 
vagy elemi kár okozta, és azt a for-galmazó, vagy a szerviz bizonyítja. A jótállás nem vonatkozik a 
mozgó kopó alkat-részek (világítótestek, gumiabroncsok stb.) rendeltetésszerű elhasználódására. A 
szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a terméken a fogyasztó vagy harmadik személyek 
által tárolt adatokért vagy beállításokért.

7.  Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait és azok érvényesíthetőségét nem érinti.

Kijavítást ellenőrző szelvény:

A jótállási igény bejelentésének időpontja: A hiba oka:

Javításra átvétel időpontja: A hiba javításának módja:

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

A szerviz bélyegzője, kelt és aláírás:

Kicserélést ellenőrző szelvény:

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kicserélés időpontja:

A cserélő bolt bélyegzője, kelt és aláírás:

Kazalo
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Uvod / VarnostUvod

Legenda uporabljenih piktogramov

Preberite navodilo za uporabo! Uporabljenih sijalk ni mogoče  
zatemniti.

 Ta trak LED je primeren izključno za 
uporabo v notranjosti, v suhih in zaprtih 
prostorih. 

Tako ravnate pravilno

Tega traku LED ne uporabljajte za osvetl-
jevanje prostora ali kot nočno lučko. ta Temperatura okolice

Volt (izmenična napetost) tc Temperatura ohišja na navedeni točki

Hertz (omrežna frekvenca) +- Polarnost omrežnega priključka

Vat (delovna moč) Smrtna nevarnost in nevarnost  
nesreče za dojenčke in otroke!

V Volt Življenjska doba lučk LED

Zaščitni razred II d.c. DC Enosmerna napetost

Vrsta zaščite SELV Zaščitna nizka napetost

Upoštevajte opozorila in varnostne  
napotke! mA Miliamper

Embalaža je narejena iz 100-odstotno 
recikliranega papirja.

Varnostni transformator, odporen 
na kratek stik

b

a

Embalažo in napravo odstranite na  
okolju primeren način! Neodvisna obratovalna naprava

Opozorilo!
Nevarnost električnega udara! A Amper

ON OFF Vklopni cikli Nevtralno bela (14151906L)
4-barvna (14151800L)

Možnost individualnega krajšanja Samolepilno

LED-svetlobni trak

 Uvod

Prosimo vas, da natančno in v celoti pre-
berete navodila za uporabo izdelka. Ta 
navodila so sestavni del izdelka in 

vsebujejo pomembne napotke za njegovo uporabo 
in ravnanje z njim. Vedno upoštevajte vse varnostne 
napotke. Pred začetkom uporabe se prepričajte,  
ali je omrežna napetost ustrezna in ali so vsi deli 
pravilno montirani. Če imate kakršna koli vprašanja 
ali niste prepričani glede ravnanja z napravo, sto-
pite v stik s svojim trgovcem ali s službo za pomoč 
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Uvod / Varnost

uporabnikom. Navodila skrbno shranite in jih vedno 
izročite morebitni tretji osebi skupaj z izdelkom.

   Predvidena uporaba

 Ta trak LED je primeren izključno za 
uporabo v notranjosti, v suhih in zaprtih 
prostorih. 

Naprava je predvidena samo za uporabo v zaseb-
nih gospodinjstvih in ne za poslovno uporabo. 
Kakršna koli drugačna uporaba od zgoraj opisane 
ali spreminjanje izdelka ni dovoljeno in povzroči 
poškodbe. Vse to lahko provede do nevarnosti, kot 
je npr. kratek stik, požar, električen udar itd. Ta 
 izdelek je predviden za običajno uporabo.

Samo za 14151800L:
 Tukaj gre za poseben izdelek, saj so deleži barvne 
vrednosti zunaj območij, navedenih v oklepajih. 
Delež barvne vrednosti: (x <0,270 ali x >0,530); 
(y <-2,3172 x² + 2,3653 x -0,2199 ali y >-2,3172 x² 
+ 2,3653 x -0,1595)

Samo za 14151800L:
 Ta izdelek je okrasna luč. Tega traku 
LED ne uporabljajte za osvetljevanje 
prostora ali kot nočno lučko.

   Obseg dobave

Ko izdelek vzamete iz embalaže, nemudoma pre-
verite, ali ste prejeli vse sestavne dele in ali so vsi 
deli nepoškodovani.

1 LED-svetlobni trak
2 spojnika
4 zaključni pokrovi
2 držali za kabel
1 lepilni trak
1 navodilo za uporabo

   Opis delov

1  Omrežni priključni kabel
2  Omrežni adapter

3  LED-trak
4  Držalo za kabel
5  Vtični spojnik
6  Zaključni pokrov
7  Lepilni trak 
8  Vmesno vrvično stikalo

   Tehnični podatki

Št. izd.: 14151800L in 14151906L

LED-trak:
Obratovalna napetost:  230–240 V~ 50 Hz
14151800L:   maks. 5,5 W, 96 LED, 

maks. dolžina 3 m
14151906L:   maks. 6 W, 90 LED, 

maks. dolžina 3 m
Zaščitni razred:  II / 
Vrsta zaščite:  IP20
LED lučke niso zamenljive

 Varnost

Varnostni napotki

Pri škodi, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh  
navodil za uporabo, pravica do garancije preneha 
veljati! Za posledično škodo ne prevzemamo odgo-
vornosti! Za materialno škodo ali za poškodbe oseb, 
ki bi jih povzročila nepravilna uporaba ali neupo-
števanje varnostnih napotkov, ne prevzemamo od-
govornosti!

   SMRTNA 
NEVARNOST IN NEVARNOST 
NESREČ ZA MALČKE IN  

OTROKE!  
Otrok z embalažnim materialom nikoli ne puš-
čajte brez nadzora. Obstaja nevarnost zadu-
šitve z embalažnim materialom. Otroci pogosto 
podcenjujejo nevarnosti.

  To napravo lahko uporabljajo otroci od 8. leta 
naprej ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutil-
nimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s po-
manjkanjem izkušenj in/ali znanja, če so pod 

Uvod



16 SI

... / Nameščanje LED-traku/ Vzdrževanje in čiščenje / OdstranjevanjeVarnost 

nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi 
naprave in razumejo nevarnosti, do katerih lahko 
pride med uporabo. Otroci se ne smejo igrati z 
napravo. Otroci ne smejo brez nadzora izvajati 
čiščenja in vzdrževanja.

Preprečite smrtno nevarnost  
zaradi električnega udara

  Pred vsako uporabo preverite LED-trak, ali kaže 
znake morebitnih poškodb. LED-traku nikoli ne 
uporabljajte, če ste odkrili kakršne koli poškodbe.

 
  Poškodovana priključna napeljava predstavlja 

smrtno nevarnost zaradi električnega udara. V 
primeru poškodb, popravil ali drugih težav se obr-
nite na servisno službo ali strokovnjaka s področja 
elektrike. Priključne napeljave te naprave ni mo-
goče zamenjati. V primeru poškodovane napeljave 
morate napravo zavreči. Naprava ne vsebuje 
delov, ki bi jih uporabnik lahko vzdrževal.

  Pred uporabo se prepričajte, ali je omrežna  
napetost enaka določeni obratovalni napetosti 
izdelka (glejte “Tehnični podatki“).

  Obvezno preprečite, da bi napeljave pod omre-
žno napetostjo in kontakti prišli v stik z vodo ali 
drugimi tekočinami.

  Električnih naprav nikoli ne odpirajte in v njih 
ne vtikajte nobenih predmetov. Tovrstni posegi 
predstavljajo smrtno nevarnost zaradi električ-
nega udara.

  Traku LED ne montirajte na vlažne ali prevodne 
podlage.

  Tega traku LED ne smete električno zvezati z 
drugim trakom LED.

  Svetlobni vir tega traku LED ni zamenljiv. Ko trak 
LED doseže svojo življenjsko dobo, zamenjajte 
celoten trak LED.

  Izogibajte se čezmernemu prepogibanju  
LED-traku.

  Zunanje gibke napeljave te svetilke ni mogoče 
zamenjati; če je napeljava poškodovana, je treba 
svetilko zavreči.

  Izdelek zavarujte pred ostrimi robovi, mehan-
skimi obremenitvami in vročimi površinami.

  Ne pritrjujte z ostrimi sponkami ali žeblji.
  Pred montažo, demontažo ali čiščenjem vedno 

najprej izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

  Omrežnega vtiča ali LED-traku se nikoli ne  
dotikajte z mokrimi rokami.

  Uporabljajte izključno priložene dele, v naspro-
tnem primeru prenehajo veljati vsakršne pravice 
do uveljavljanja jamstva.

  LED-traku ni dovoljeno povezati v električno 
omrežje, dokler je v embalaži. Artikel povsem 
razstavite, preden ga priključite na električno 
omrežje.

  Svetlobne cevi ne odpirajte in je ne režite/ 
razparajte.

  LED traku ne uporabljajte, če je prekrit s predmeti 
ali vstavljen v površino.

Preprečite nevarnost  
požara in poškodb

  Ta izdelek ne vsebuje delov, ki bi jih uporabnik 
lahko vzdrževal. Lučk LED ni mogoče zamenjati.

  Vgrajene LED lučke niso primerne 
za zatemnjevalna in elektronska  
stikala.

  Med delovanjem ne glejte v LED lučke s kratke 
razdalje.

  LED-lučke ne opazujte z optičnim instrumentom 
(npr. povečevalnim steklom).

Tako ravnate pravilno

  LED-traku ali embalažnega materiala ne pustite 
nenadzorovano ležati naokrog. Obstaja nevar-
nost zadušitve zaradi embalažnega materiala 
in smrtna nevarnost zaradi zadavitve.

  LED-trak montirajte tako, da je zaščiten pred 
vlago, umazanijo in premočnim segrevanjem.

  Ves čas bodite pozorni! Vedno pazite, kaj poč-
nete, in vselej ravnajte razumno. LED-traka v no-
benem primeru ne uporabljajte, če niste zbrani 
ali se ne počutite dobro.

  Pred uporabo preberite in se dobro seznanite 
z vsemi navodili in slikami v teh navodilih ter 
tudi s samim LED-trakom.

  Če želite LED-trak povsem odklopiti z vira  
napajanja, morate izvleči omrežni adapter  
iz vtičnice.
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... / Nameščanje LED-traku/ Vzdrževanje in čiščenje / Odstranjevanje

 Začetek uporabe

  Pred prvo uporabo odstranite vse embalažne 
materiale.

  LED-traku ni dovoljeno povezati v napajalno 
omrežje, dokler je v embalaži.

   Krajšanje / povezovanje  
LED-traku

LED-trak lahko po želji skrajšate in povežete.
 SMRTNA NEVARNOST 

ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA! 
Pred kakršnim koli delom na traku LED 3 , ga od-
klopite z električnega omrežja. V ta namen omrežni 
adapter 2  izvlecite iz vtičnice. 
  Izberite želeno dolžino traku LED.

  Napotek: Pazite, da boste trak LED skrajšali 
na pravem mestu. Mesto prereza se nahaja  
neposredno na sredini med pozitivnim in nega-
tivnim polom in je označeno s črno črto in 
 simbolom škarij (glejte sliko B).

  Trak LED 3  skrajšajte s škarjami. 
  Potem oba konca traku LED 3  pritisnite na 

rezalne kontakte spojnikov 5  (glejte sliko C). 
Pri tem pazite na pravilno polarnost (+ na + /  
- na -).

  Nato pritisnite po en zaključni pokrov 6  na 
konce vtičnih spojnikov 5  (glejte sl. C).

  Preverite, ali se pravilno prilegajo.
  Poskrbite, da boste pred uporabo zalepili odprti 

konec LED-traku 3  z lepilnim trakom 7 , če po 
krajšanju traku ne želite povezati (glejte sl. E).

 Nameščanje LED-traku

Napotek: Pazite, da je kraj montaže čist, suh in 
brez prisotnosti maščobe. Drugače je lahko lepljivost 
dvostranskega lepilnega traka omejena.
Napotek: Pazite na to, da se v neposredni bližini 
montažne plošče nahaja vtičnica.
Napotek: Izogibajte se čezmernemu prepogibanju 
traku LED 3 .
  Izberite primerno površino za namestitev  

(okno itd.).

  Odstranite zaščitno folijo z zadnje strani  
LED-traku 3 .

  Napotek: Poskrbite, da boste začeli z odstran-
jevanjem zaščitne folije na strani dovodnega 
kabla. Pri odstranjevanju zaščitne folije pazite, 
da ne boste sneli tudi lepilne prevleke.

  Prilepite LED-trak 3  z lepilnim trakom na  
montažno površino in ga trdno pritisnite nanjo.

  Odstranite zaščitno folijo z zadnje strani držala 
za kabel 4  (glejte sl. D).

  Prilepite držalo za kabel 4  na želeno mesto.
  Vstavite omrežno priključno napeljavo 1  v 

držalo za kabel 4 .
  Vstavite omrežni adapter 2  v vtičnico.
  Vklopite oziroma izklopite trak LED z vmesnim 

vrvičnim stikalom 8 .

Vaš trak LED je zdaj pripravljen za uporabo.

 Vzdrževanje in čiščenje

 SMRTNA NEVARNOST 
ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA!
Pred kakršnim koli delom na traku LED 3 , ga od-
klopite z električnega omrežja. V ta namen omrežni 
adapter 2  izvlecite iz vtičnice.
  Ne uporabljajte topil, bencina itn. Trak LED bi 

se pri tem lahko poškodoval.
  Za čiščenje traku LED 3  uporabljajte samo 

suho krpo, ki ne pušča vlaken.

  Odstranjevanje

Embalaža je narejena iz okolju primernih materialov, 
ki jih lahko oddate za recikliranje na lokalnih 
 zbirališčih odpadkov. 

b

a

 Upoštevajte oznake embalažnih materi-
alov za ločevanje odpadkov, ki so ozna-
čene s kraticami (a) in številkami (b) z 
naslednjim pomenom: 1–7: umetne mase /  
20–22: papir in karton / 80–98: vezni 
materiali.

Varnost 
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 Odstranjevanje / Garancija in servis

 Ko je vaš izdelek dotrajan, ga zaradi va-
rovanja okolja ne odvrzite med gospo-
dinjske odpadke, temveč ga oddajte na 
ustreznem zbirališču tovrstnih odpadkov. 
O zbirnih mestih in njihovih delovnih ča-
sih se lahko pozanimate pri svoji pristojni 
občinski upravi.

  Garancija in servis

  Garancija

Za to napravo dobite 36 mesecev garancije od  
datuma nakupa. Naprava je bila skrbno izdelana, 
njena kakovost pa je bila natančno preverjena. V 
času garancije brezplačno popravimo vse napake 
v materialu ali izdelavi. Če bi se v času garancije 
kljub temu pojavile pomanjkljivosti, napravo pošljite 
na navedeni naslov servisa z navedbo naslednje 
številke artikla: 14151800L / 14151906L.
Iz garancije je izključena škoda, ki je posledica ne-
ustrezne uporabe, neupoštevanja navodila za upo-
rabo ali posegov v napravo s strani nepooblaščenih 
oseb, ter deli, ki se hitro obrabijo (npr. žarnice). V 
primeru uveljavljanja garancije se čas garancije niti 
ne podaljša niti ne obnovi.

  Naslov servisa

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
NEMČIJA
Tel.: +49 29 61 / 97 12–800
Faks: +49 29 61 / 97 12-199
E-pošta: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 354292_2010
Prosimo, da za vsa vprašanja pripravite račun in 
številko izdelka (npr. IAN 123456_7890) kot  
dokazilo o nakupu.

  Izjava o skladnosti 

Ta izdelek ustreza zahtevam veljavnih evropskih in 
nacionalnih direktiv. Skladnost je bila dokazana. 
Ustrezne izjave in dokumenti so shranjeni pri  
proizvajalcu.

  Proizvajalec

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
NEMČIJA
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Garancijski list
Pooblaščeni serviser:

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2, 
59929 Brilon
NEMČIJA

Servisna telefonska številka: 00386 (0) 80 28 60

Garancijski list

 1.  S tem garancijskim listom Briloner Leuchten 
GmbH & Co. KG, Im Kissen 2, 59929 Brilon, 
Nemčija jamčimo, da bo izdelek v garancijskem 
roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno 
deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnje-
nih spodaj navedenih  pogojih odpravili more-
bitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v 
materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji 
izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.

 2.  Garancija je veljavna na ozemlju Republike 
Slovenije.

 3.  Garancijski rok za proizvod je 3 leta od da-
tuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je 
razviden iz računa.

 4.  Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu 
servisu oziroma se informirati o nadaljnjih po-
stopkih na zgoraj navedeni telefonski številki. 
Svetujemo vam, da pred tem natančno prebe-
rete navodila o sestavi in uporabi izdelka.

 5.  Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu pre-
dložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in 
dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga.

 6.  V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni 
servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zah-
tevkov iz te garancije.

 7.  Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka 
morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki 
so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve 
sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz 
te garancije, če se ni držal priloženih navodil 
za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek 
kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.

 8.   Jamčimo servis in rezervne dele še 3 leta po 
preteku garancijskega roka.

 9.  Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz 
garancije.

10.  Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije 
se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garan-
cijski list, račun).

11.  Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic 
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti proda-
jalca za napake na blagu.

Prodajalec:

Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda

 Odstranjevanje / Garancija in servis
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Úvod / BezpečnostÚvod

Vysvětlení použitých piktogramů

Přečtěte si návod k obsluze! Použité osvětlovací prostředky  
nelze tlumit.

 Tento LED pásek je vhodný výhradně 
k provozu ve vnitřních prostorech, 
v suchých a uzavřených místnostech. 

Tak postupujete správně

Nepoužívejte tento LED pásek k osvětlení 
místnosti nebo jako noční světlo. ta Teplota okolního prostředí

Volt (střídavé napětí) tc Teplota tělesa v udaném bodě

Hertz (kmitočet) +-
Polarita přípojky na síť elektrického 
proudu

Watt (činný výkon) Nebezpečí ohrožení života a 
úrazu pro malé děti a děti!

V Volt Životnost LED

Třída ochrany II d.c. DC Stejnosměrné napětí

Druh ochrany SELV Oddělené malé napětí

Dbejte na výstrahy a řiďte se  
bezpečnostními pokyny! mA Miliampéry

Obal je vyroben ze 100 % recyklovatel-
ného papíru.

Proti zkratu jištěný bezpečnostní 
transformátor

b

a

Obal i přístroj odstraňujte do odpadu 
ekologicky! Nezávislý předřadník

Výstraha!
Nebezpečí zásahu elektrickým proudem! A Ampéry

ON OFF Spínací cykly neutrální bílá (14151906L)
4barevné (14151800L)

Individuálně zkrátitelné Samodržící

Světelný LED pásek

 Úvod

Přečtěte si laskavě kompletně a pečlivě 
tento návod k obsluze. Tento návod je 
součástí tohoto výrobku a obsahuje 

důležité informace o uvedení zařízení do provozu 
a k zacházení s ním. Řiďte se vždy bezpečnostními 
pokyny. Před uvedením do provozu zkontrolujte, 
jestli je k dispozici správné napětí a jestli jsou všechny 
díly správně namontované. Jestliže máte ještě otázky 
nebo jste si nejistí při ovládání přístroje, kontaktujte 
vašeho prodejce nebo servis. Návod pečlivě uscho-
vejte a případně jej předejte třetí osobě.



23 CZ

Úvod / Bezpečnost

   Použití ke stanovenému účelu

 Tento LED pásek je vhodný výhradně 
k provozu ve vnitřních prostorech,  
v suchých a uzavřených místnostech.

Tento přístroj je určen pouze pro privátní použití v do-
mácnosti, není vhodný pro komerční účely. Jiné než 
popsané použití nebo změna na výrobku není do-
volena a může vést k jeho poškození. Navíc je to 
spojeno s nebezpečím, jako je např. zkrat, požár,  
zásah elektrickým proudem. Tento výrobek je určen 
pro normální provoz.

Jen pro 14151800L:
 Jedná se o speciální výrobek, protože hodnoty po-
dílů barev jsou mimo rozsah uvedený v závorkách. 
Podíl hodnoty barvy: (x <0,270 nebo x >0,530);  
(y <-2,3172 x² + 2,3653 x -0,2199 nebo y 
>-2,3172 x² + 2,3653 x -0,1595)

Jen pro 14151800L:
 U tohoto artiklu se jedná o světelnou  
dekoraci. Nepoužívejte tento LED pásek 
k osvětlení místnosti nebo jako noční světlo.

   Obsah dodávky

Bezprostředně po vybalení vždy zkontrolujte úplnost 
dodávky a bezvadný stav zařízení.

1 LED světelný pás
2 spojky
4 koncové krytky
2 držáky kabelu
1 lepící pásek
1 návod k obsluze

   Popis dílů

1  Síťový připojovací kabel
2  Síťový adaptér
3  LED pásek
4  Držák kabelu
5  Spojka
6  Koncová krytka

7  Lepicí pásek
8  Šňůrový vypínač

   Technické údaje

Artikl č.: 14151800L a 14151906L

LED pásek:
Provozní napětí: 230–240 V~ 50 Hz
14151800L:   maximálně 5,5 W, 96 LED,  

maximální délka 3 m
14151906L:   maximálně 6 W, 90 LED,  

maximální délka 3 m
Ochranná třída:  II / 
Druh ochrany:  IP20
LED nelze vyměnit

 Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny

Při škodách způsobených nedodržením tohoto ná-
vodu k obsluze zaniká záruka! Za následné škody 
se neručí! Za věcné nebo osobní škody, způsobené 
neodborným zacházením nebo nerespektováním 
bezpečnostních pokynů, se neručí!

   NEBEZPEČÍ 
OHROŽENÍ ŽIVOTA A ÚRAZU 
MALÝCH I VĚTŠÍCH DĚTÍ!  

Nenechávejte děti nikdy bez dohledu s obalo-
vým materiálem. Hrozí nebezpečí udušení oba-
lovým materiálem. Děti často podceňují nebezpečí.

  Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, 
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnosti nebo s nedostatečnými 
zkušenostmi a znalostmi, jestliže budou pod 
dohledem nebo byly poučeny o bezpečném 
používání přístroje a chápou nebezpečí, která 
z jeho používání vyplývají. S přístrojem si děti 
nesmí hrát. Děti nesmí bez dohledu provádět 
čištění ani uživatelskou údržbu výrobku.

Úvod



24 CZ

Uvedení do provozu / Montáž LED pásku / Údržba a čištění / LikvidaceBezpečnost / Uvedení do provozu

Zabraňte ohrožení života v  
důsledku zásahu elektrickým 
proudem

  Před každým použitím zkontrolujte LED pásek, 
jestli není poškozený. Nikdy LED pásek nepou-
žívejte, pokud jste zjistili nějaká poškození.

 
  Poškozený přívodní kabel znamená ohrožení 

života elektrickým proudem. Při poškozeních, 
opravách nebo jiných problémech se obraťte 
na servis nebo na kvalifikovaného elektrikáře. 
Přívodní síťový kabel tohoto přístroje nelze vy-
měnit. Po poškození kabelu se přístroj musí od-
stranit do odpadu. Tento přístroj neobsahuje 
žádné díly u nichž by spotřebitel musel prová-
dět údržbu.

  Před použitím se ujistěte, že dané síťové napětí 
souhlasí s potřebným provozním napětím artiklu 
(viz „Technické údaje“).

  Bezpodmínečně se vyvarujte kontaktu s vodiči 
a kontakty pod napětím a s vodou nebo jinými 
kapalinami.

  Nikdy neotvírejte žádný z elektrických dílů vý-
robku, ani do nich nestrkejte žádné předměty. 
Takové zásahy znamenají nebezpečí ohrožení 
života elektrickým proudem.

  Nemontujte LED pásek na vlhký nebo vodivý 
podklad.

  Tento LED pásek se nesmí elektricky spojovat s 
jinými LED pásky.

  Osvětlovací prostředek tohoto LED pásku nelze 
vyměnit. Na konci životnosti LED pásku na-
hraďte celý LED pásek.

  Vyhýbejte se nadměrnému ohýbání LED pásku.
  Vnější pružný přívodní kabel tohoto svítidla ne-

lze vyměnit, v případě jeho poškození musíte 
celé svítidlo sešrotovat.

  Chraňte výrobek před ostrými hranami, mecha-
nickým namáháním a horkými povrchy.

  Nepřipevňujte výrobek ostrými svorkami nebo 
hřebíky.

  Síťovou zástrčku před montáží, demontáží nebo 
čištěním vytáhněte ze zásuvky.

  Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky nebo LED 
pásku mokrýma rukama.

  Používejte výhradně dodané součástky, jinak 
zanikají všechny nároky ze záruky.

  LED pásek v obalu se nesmí připojovat na pří-
vod elektrického proudu. Před připojením artiklu 
na síť elektrického proudu artikl úplně rozviňte.

  Světelnou hadici neotevírat, nerozřezávat ani 
nepárat.

  Nepoužívejte LED pásek přikrytý předměty nebo 
vsazený do nějakého povrchu.

Vyvarujte se nebezpečí  
požáru a poranění

  Tento výrobek neobsahuje žádné součásti, na 
kterých by spotřebitel mohl provádět údržbu. 
LED nelze vyměnit.

  Integrované LED nejsou vhodné pro 
provoz se stmívači a elektronickými 
spínači.

  Nedívejte se za provozu zblízka do LED.
  Nedívejte se na LED optickou pomůckou  

(např. lupou).

Tak postupujete správně

  Nenechávejte LED pásek nebo obalový materiál 
bez dohledu. Hrozí nebezpečí udušení obalo-
vým materiálem a ohrožení života uškrcením.

  Instalujte LED pásek tak, aby byl chráněn před 
znečištěním a silném zahřátím.

  Buďte vždy pozorní! Dbejte vždy na to, co dě-
láte, a postupujte vždy s rozumem. V žádném 
případě LED pásek nepoužívejte, pokud se cítíte 
nesoustředění nebo je Vám nevolno.

  Před použitím se seznamte se všemi pokyny a 
zobrazeními v tomto návodu a rovněž se samot-
ným LED páskem.

  K úplnému odpojení LED pásku od přívodu 
elektrického proudu se musí síťový adaptér  
vytáhnout ze zástrčky.

 Uvedení do provozu

  Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový 
materiál.

  LED pásek v obalu se nesmí připojit na přívod 
elektrického proudu.
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   Zkracování a  
spojování LED pásku

Máte možnost LED pásek individuálně zkrátit a spojit.
 NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽI-

VOTA ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM! 
Před prováděním veškerých prací na LED pásku 3  
ho odpojte od sítě elektrického proudu. Za tímto 
účelem vytáhněte síťový adaptér 2  ze zásuvky. 
  Zvolte si požadovanou délku LED pásku.

  Upozornění: Dbejte na to, abyste LED pásek 
zkrátili na správném místě. Místo k rozdělení 
leží přesně uprostřed plusového a minusového 
pólu a je označeno černou linií a symbolem 
nůžek (viz obr B).

  Zkraťte světelný LED pásek 3  nůžkami. 
  Nakonec přitlačte oba konce LED pásku 3  na 

řezané kontakty zásuvného konektoru 5  (viz 
obr. C). Dbejte přitom na správnou polaritu  
(+ na + / - na -).

  Nakonec zatlačte na oba konce spojky 5  vždy 
jednu krytku 6  (viz obr. C).

  Zkontrolujte správné usazení.
  Jestliže nechcete po zkrácení pásku připojit další 

díl, nezapomeňte před použitím artiklu přelepit 
volný konec LED pásku 3  lepícím páskem 7  
(viz obr. E). 

 Montáž LED pásku

Upozornění: Dbejte na to, aby montážní plocha 
byla čistá, bez mastnoty a suchá. V opačném pří-
padě může být narušena přilnavost lepicí pásky. 
Upozornění: Dbejte na to, aby se v bezprostřední 
blízkosti montážní plochy nacházela zásuvka.
Upozornění: Zabraňte nadměrnému ohýbání 
LED pásku 3 .
  Zvolte si vhodnou montážní plochu (okno atd.).
  Odstraňte ochrannou fólii ze zadní strany LED 

pásku 3 .
  Upozornění: Dbejte na to, abyste začali  

stahovat ochrannou fólii od konce s přívodním 
kabelem. Dávejte pozor při stahování ochranné 
fólie, abyste současně nestáhli lepící vrstvu.

  Nalepte světelný LED pásek 3  pomocí lepicí 
pásky na montážní plochu a přitlačte ho.

  Odstraňte ochrannou fólii ze zadní strany  
držáku kabelu 4  (viz obr. D).

  Nalepte kabelový držák 4  na vyhlédnuté 
místo.

  Upněte přívodní síťový kabel 1  do kabelového 
držáku 4 .

  Zastrčte síťový adaptér 2  do zásuvky.
  Zapínejte resp. vypínejte LED pásek šňůrovým 

vypínačem 8 .

Nyní je LED pásek připraven k provozu.

 Údržba a čištění

 NEBEZPEČÍ ŽIVOTA  
ZASAŽENÍM ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Před prováděním veškerých prací na LED pásku 3  
ho odpojte od sítě elektrického proudu. Za tímto 
účelem vytáhněte síťový adaptér 2  ze zásuvky.
  Nepoužívejte žádná rozpouštědla, benzín, 

apod. LED pásek se tím může poškodit.
  K čištění LED pásku 3  používejte suchý hadr, 

který nepouští vlákna.

  Likvidace

 Obal se skládá z ekologických materiálů, které  
můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběren 
recyklovatelných materiálů. 

b

a

 Při třídění odpadu se řiďte podle ozna-
čení obalových materiálů zkratkami (a) 
a čísly (b), s následujícím významem: 
1–7: umělé hmoty / 20–22: papír a  
lepenka / 80–98: složené látky.

 V zájmu ochrany životního prostředí  
vysloužilý výrobek nevyhazujte do do-
movního odpadu, ale předejte k odborné 
likvidaci. O sběrnách a jejich otevíracích 
hodinách se můžete informovat u příslušné 
správy města nebo obce.

Bezpečnost / Uvedení do provozu
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  Záruka a servis

  Záruka

Od okamžiku zakoupení dostáváte na výrobek zá-
ruku po dobu 36 měsíců. Zařízení bylo svědomitě 
vyrobeno a podrobeno přesné kontrole jakosti. Bě-
hem záruční doby odstraníme bezplatně všechny 
vady materiálu a výrobní vady. V případě, že se 
během záruční doby vyskytnou nedostatky, zašlete 
laskavě artikl na uvedenou adresu servisu a uveďte 
následující číslo zboží: 14151800L / 14151906L.
Ze záruky vyloučeny škody způsobené neodborným 
zacházením, nerespektováním návodu k obsluze 
nebo zásahem neautorizovanou osobou, jakož i 
poškození rychleopotřebitelných dílů (např. svíticí 
prostředky). Záručním výkonem se záruční doba 
neprodlouží ani neobnoví.

  Adresa servisu

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
NĚMECKO
Tel.: +49 29 61 / 97 12–800
Fax: +49 29 61 / 97 12–199
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 354292_2010
Pro všechny požadavky si připravte pokladní blok a číslo 
výrobku (např. IAN 123456_7890) jako doklad o 
nákupu.

  Evropské prohlášení o shodě 

Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských 
a národních směrnic. Shoda byla dokázána. Příslušné 
vysvětlivky a podklady jsou deponovány u výrobce.

  Výrobce

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
NĚMECKO
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Úvod / BezpečnosťÚvod

Legenda použitých piktogramov

Prečítajte si návod na obsluhu! Použité osvetľovacie prostriedky 
nie je možné stmievať.

 Tento LED pás je vhodný výhradne  
na prevádzku v interiéri, v suchých a 
uzavretých priestoroch. 

Takto postupujete správne

Tento LED pás nepoužívajte na osvetlenie 
miestností alebo ako nočné svetlo. ta Teplota okolia

Volt (striedavé napätie) tc Teplota schránky na uvedenom bode

Hertz (frekvencia) +- Polarita sieťového pripojenia

Watt (efektívny výkon) Nebezpečenstvo ohrozenia života 
a úrazu pre malé deti a deti!

V Volt Životnosť LED

Trieda ochrany II d.c. DC Jednosmerné napätie

Druh ochrany SELV Ochranné nízke napätie

Rešpektujte výstražné a bezpečnostné 
upozornenia! mA Miliampéry

Obal je vyrobený zo 100 %  
recyklovaného papiera.

Skratuvzdorný bezpečnostný 
transformátor

b

a
Obal a zariadenie ekologicky zlikvidujte! Nezávislý prevádzkový prístroj

Varovanie!
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým 
prúdom!

A Ampér

ON OFF Spínacie cykly Neutrálna biela (14151906L)
4-farebné (14151800L)

Individuálne skrátiteľné Samodržiace

LED svetelný pás

 Úvod

Dôkladne si prečítajte celý tento návod 
na obsluhu. Tento návod patrí k tomuto 
výrobku a obsahuje dôležité upozorne-

nia pre uvedenie do prevádzky a manipuláciu.  
Dodržiavajte vždy všetky bezpečnostné upozorne-
nia. Pred uvedením do prevádzky prekontrolujte, či 
je k dispozícii správne napätie a či sú všetky diely 
správne namontované. V prípade otázok alebo ne-
istoty ohľadom manipulácie s prístrojom sa prosím 
spojte s Vaším predajcom alebo servisným 
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pracoviskom. Tento návod si starostlivo uschovajte a 
prípadne ho odovzdajte tretej osobe.

   Používanie v súlade s  
určeným účelom

 Tento LED pás je vhodný výhradne na 
prevádzku v interiéri, v suchých a uzav-
retých priestoroch. 

Tento prístroj je určený iba pre nasadenie v súkrom-
ných domácnostiach a nie pre komerčné využitie. 
Iné používanie ako vyššie popísané je neprípustné 
a vedie k poškodeniu tohto produktu. Okrem toho 
je to spojené s nebezpečenstvami ako napr. skrat, 
požiar, zásah elektrickým prúdom atď. Tento 
 produkt je určený pre normálnu prevádzku.

Iba pre 14151800L:
 Ide o špeciálny výrobok, pretože podiely farebnej 
hodnoty sa nachádzajú mimo oblastí uvedených v 
zátvorkách. Podiel farebnej hodnoty: (x <0,270 alebo 
x > 0,530); (y <-2,3172 x² + 2,3653 x -0,2199 
alebo y >-2,3172 x² + 2,3653 x -0,1595)

Iba pre 14151800L:
V prípade tohto výrobku ide o svetelnú 
dekoráciu. Tento LED pás nepoužívajte na 
osvetlenie miestností alebo ako nočné svetlo.

   Obsah dodávky

Bezprostredne po vybalení vždy skontrolujte úplnosť 
dodávky ako aj bezchybný stav zariadenia.

1 LED svetelný pás
2 spojky
4 uzatváracie uzávery
2 držiaky káblov
1 lepiaca páska
1 návod na obsluhu

   Popis častí

1  Sieťové prívodové vedenie
2  Sieťový adaptér

3  LED-pás
4  Držiak káblov
5  Konektor
6  Uzatvárací uzáver
7  Lepiaci pásik
8  Šnúrový medzispínač

   Technické údaje

Výr. č.: 14151800L a 14151906L

LED pás:
Prevádzkové napätie:  230–240 V~ 50 Hz
14151800L:   max. 5,5 W, 96 LED,  

max. dĺžka 3 m
14151906L:   max. 6 W, 90 LED,  

max. dĺžka 3 m
Trieda ochrany:  II / 

Druh ochrany:  IP20
LED bez možnosti výmeny

 Bezpečnosť

Bezpečnostné 
upozornenia

V prípade škôd, ktoré vzniknú nedodržiavaním tohto 
návodu na obsluhu, zaniká garančný nárok! Pri ná-
sledných škodách nepreberá výrobca ručenie! V 
prípade vecných škôd alebo poranenia osôb, ktoré 
boli zapríčinené neodbornou manipuláciou alebo 
nedodržiavaním bezpečnostných pokynov, nepre-
berá výrobca ručenie!

   NEBEZPEČEN-
STVO OHROZENIA ŽIVOTA  
A NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU 

PRE MALÉ I STARŠIE DETI!  
Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým 
materiálom. Existuje nebezpečenstvo zadusenia 
obalovým materiálom. Deti často podceňujú 
nebezpečenstvo.

  Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov, ako 
aj osoby so zníženými psychickými, senzorickými 
alebo duševnými schopnosťami alebo s 

Úvod
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nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod 
dozorom, alebo ak boli poučené ohľadom bez-
pečného používania prístroja, a ak porozumeli 
nebezpečenstvám spojeným s jeho používa-
ním. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a 
údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Zabráňte ohrozeniu života  
zásahom elektrickým prúdom

  Pred každým použitím skontrolujte prípadné 
poškodenia LED pásu. Ak zistíte akékoľvek po-
škodenia, Váš LED pás za žiadnych okolností 
nepoužívajte.

  
  Poškodené sieťové vedenie predstavuje riziko 

ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým 
prúdom. V prípade poškodení, opráv alebo 
iných problémov sa obráťte na servisné stredisko 
alebo kvalifikovaného elektroodborníka. Sieťové 
vedenie tohto prístroja nemôže byť vymenené. 
V prípade poškodenia kábla je prístroj potrebné 
zlikvidovať. Prístroj neobsahuje diely, ktoré môže 
udržiavať spotrebiteľ.

  Pred použitím sa ubezpečte, že sa sieťové napä-
tie v zásuvke zhoduje s potrebným prevádzkovým 
napätím výrobku (pozri „Technické údaje“).

  Bezpodmienečne zabráňte stretnutiu vedení, 
ktoré vedú sieťové napätie, a kontaktov s vodou 
alebo inými kvapalinami.

  Nikdy neotvárajte žiadny z elektrických prevádz-
kových prostriedkov, ani do nich nestrkajte žiadne 
predmety. Takéto zásahy predstavujú ohrozenie 
života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

  LED pás nemontujte na vlhkých alebo vodivých 
podkladoch.

  Tento LED pás nesmie byť elektricky spájaný s 
iným LED pásom.

  Svetelný zdroj tohto LED pásu nie je možné  
vymeniť. Keď LED pás dosiahne koniec svojej 
životnosti, vymeňte celý LED pás.

  Zabráňte nadmernému ohýbaniu LED-pásu.
  Vonkajšie flexibilné vedenie tohto svietidla ne-

možno vymeniť; ak je vedenie poškodené, je 
potrebné svietidlo zlikvidovať.

  Chráňte výrobok pred ostrými hranami, mecha-
nickým zaťažením a horúcimi povrchmi.

  Neupevňujte produkt pomocou ostrých svoriek 
alebo klincov.

  Pred montážou, demontážou alebo čistením 
vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

  Sieťovej zástrčky ani LED pásu sa nikdy nedo-
týkajte mokrými rukami.

  Používajte výlučne priložené náhradné diely, 
inak zanikajú všetky garančné nároky.

  LED-pás nemožno zapájať do elektrickej siete, 
pokiaľ je v obale. Výrobok úplne rozviňte pred-
tým, ako ho zapojíte do prúdovej siete.

  Svetelnú reťaz neotvárajte ani nerozrezávajte /  
nerozpárajte.

  Nepoužívajte LED-pás, keď je prikrytý pred-
metmi alebo vložený do určitého povrchu.

Zabráňte nebezpečenstvu  
požiaru a poranení

  Tento výrobok neobsahuje diely, ktoré môže 
udržiavať spotrebiteľ. LED diódy nie je možné 
vymeniť.

  Zabudované LED nie sú vhodné pre 
tlmiče svetla a elektronické spínače.

  Počas prevádzky nepozerajte z krátkej vzdiale-
nosti do LED-svietidiel.

  LED-svietidlá si neprehliadajte pomocou optic-
kého nástroja (napr. lupa).

Takto postupujete správne

  LED pás alebo obalový materiál nenechávajte 
voľne ležať bez povšimnutia. Existuje nebezpe-
čenstvo zadusenia obalovým materiálom a  
nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku 
uškrtenia.

  LED pás namontujte tak, aby bol chránený 
pred znečistením a príliš silným zahriatím.

  Buďte neustále opatrný! Dávajte vždy pozor 
na to, čo robíte, a vždy konajte uvážlivo. LED 
pás v žiadnom prípade nepoužívajte, ak ste 
práve nekoncentrovaný alebo sa necítite dobre.

  Pred používaním sa oboznámte so všetkými 
pokynmi a obrázkami v tomto návode, ako aj 
so samotným LED pásom.
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  Ak chcete LED pás úplne odpojiť od zdroja 
prúdu, musíte vytiahnuť sieťový adaptér z elek-
trickej zásuvky.

 Uvedenie do prevádzky

  Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový 
materiál.

  LED pás nemožno zapájať do elektrickej siete, 
pokiaľ je v obale.

   Skrátiť / spojiť LED-pás

LED-pás môžete individuálne skrátiť alebo spájať.
 NEBEZPEČENSTVO 

OHROZENIA ŽIVOTA V DÔSLEDKU  
ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM! 
Pred akýmikoľvek prácami na LED páse 3  odpojte 
výrobok z prúdovej siete. Vytiahnite preto sieťový 
adaptér 2  zo zásuvky. 
  Zvoľte želanú dĺžku LED pásu.

  Poznámka: Dávajte pozor, aby ste LED pás 
skrátili na správnom mieste. Miesto rezu sa na-
chádza presne v strede plusového a mínusového 
pólu a je vyznačené čiernou líniou a symbolom 
nožníc (pozri obr. B).

  Skráťte LED pás 3  pomocou nožníc. 
  Následne zatlačte oba konce LED pásu 3  na 

rezné kontakty konektora 5  (pozri obr. C). 
Dbajte pritom na správnu polaritu. (+ na + /  
- na -).

  Následne zatlačte vždy jeden uzatvárací uzá-
ver 6  na konce konektora 5  (pozri obr. C).

  Skontrolujte správnosť osadenia.
  Dbajte na to, aby ste pred použitím prelepili  

otvorený koniec LED-pásu 3  lepiacou páskou 
7 , ak po skrátení pásu nechcete vytvoriť žiadne 

spojenie (pozri obr. E).

 Montáž LED pásu

Poznámka: Dbajte na to, aby bola montážna 
plocha čistá, bez mastnôt a suchá. Inak môže byť 
ovplyvnená priliehavosť lepiaceho pásu. 

Poznámka: Dbajte na to, aby sa v bezprostred-
nej blízkosti montážnej plochy nachádzala zástrčka.
Poznámka: Zabráňte nadmernému ohýbaniu 
LED pásu 3 .
  Zvoľte vhodnú montážnu plochu (okno atď.).
  Odstráňte ochrannú fóliu zo zadnej strany  

LED pásu 3 .
  Poznámka: Dbajte na to, aby ste pri odstra-

ňovaní ochrannej fólie začali od zadnej strany 
prívodového kábla. Pri odstraňovaní ochrannej 
fólie dbajte na to, aby ste nestiahli aj lepiacu 
vrstvu.

  Nalepte LED pás 3  lepiacim pásom na mon-
tážnu plochu a pevne ho pritlačte.

  Odstráňte ochrannú fóliu zo zadnej strany  
držiaka káblov 4  (pozri obr. D).

  Nalepte držiak káblov 4  na želané miesto.
  Upnite sieťové vedenie 1  do držiaka káblov 4 .
  Zapojte sieťový adaptér 2  do sieťovej zásuvky.
  Za- resp. vypnite LED pás na šnúrovom me-

dzispínači 8 .

Váš LED pás je teraz pripravený na prevádzku.

 Údržba a čistenie

 NEBEZPEČENSTVO 
OHROZENIA ŽIVOTA V DÔSLEDKU  
ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!
Pred akýmikoľvek prácami na LED páse 3  odpojte 
výrobok z prúdovej siete. Vytiahnite preto sieťový 
adaptér 2  zo zásuvky.
  Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, benzín a. i. 

LED pás by sa pritom poškodil.
  Na čistenie LED pásu 3  používajte suchú  

handričku, ktorá nepúšťa vlákna.

  Likvidácia

 Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré 
môžete odovzdať na miestnych recyklačných zber-
ných miestach. 

Bezpečnosť
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a

 Všímajte si prosím označenie obalových 
materiálov pre triedenie odpadu, sú 
označené skratkami (a) a číslami (b) s 
nasledujúcim významom: 1–7: Plasty /  
20–22: Papier a kartón / 80–98:  
Spojené látky.

 Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany 
životného prostredia ho neodhoďte do 
domového odpadu, ale odovzdajte na 
odbornú likvidáciu. Informácie o zberných 
miestach a ich otváracích hodinách zís-
kate na Vašej príslušnej správe.

 Informácie

  Záruka

Na tento prístroj poskytujeme záruku 36 mesiacov 
od dátumu kúpy. Prístroj bol starostlivo vyrobený  
a podrobený dôkladnej kontrole kvality. Vrámci  
záručnej doby bezplatne opravíme všetky chyby 
materiálu a výrobné chyby. Ak by sa však počas 
záručnej doby vyskytli nedostatky, odošlite prístroj 
na uvedenú adresu servisu s uvedením nasledov-
ného čísla výrobku: 14151800L / 14151906L.  
Zo záruky sú vylúčené škody spôsobené neodbor-
nou manipuláciou, nedodržaním návodu na obsluhu 
alebo zásahom neautorizovanej osoby, ako aj diely 
podliehajúce opotrebovaniu (napr. osvetľovacie 
prostriedky). Poskytnutím záruky sa záručná doba 
nepredlžuje ani neobnovuje.

 Servis

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
NEMECKO 
Tel.:  +49 29 61 / 97 12–800
Fax:  +49 29 61 / 97 12–199
E-mail:  kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 354292_2010
Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný 
doklad a číslo výrobku (napr. IAN 123456_7890) 
ako dôkaz o kúpe.

  Konformitné vyhlásenie 

Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych 
a národných smerníc. Konformita bola preukázaná. 
Príslušné prehlásenia a podklady sú uložené u vý-
robcu.

 Výrobca

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
NEMECKO 

InhaltsverzeichnisLikvidácia / Informácie
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Einleitung / Sicherheit

Legende der verwendeten Piktogramme

Bedienungsanleitung lesen! Die verwendeten Leuchtmittel sind  
nicht dimmbar.

 Dieses LED-Band ist ausschließlich für den 
Betrieb im Innenbereich, in trockenen 
und geschlossenen Räumen geeignet. 

So verhalten Sie sich richtig

Verwenden Sie dieses LED-Band nicht zur 
Raumbeleuchtung oder als Nachtlicht. ta Umgebungstemperatur

Volt (Wechselspannung) tc Gehäusetemperatur am  
angegebenen Punkt

Hertz (Frequenz) +- Polarität des Netzanschlusses

Watt (Wirkleistung) Lebens- und Unfallgefahr für  
Kleinkinder und Kinder!

V Volt LED-Lebensdauer

Schutzklasse II d.c. DC Gleichspannung

Schutzart SELV Schutzkleinspannung

Warn- und Sicherheitshinweise  
beachten! mA Milliampere

Die Verpackung besteht aus  
100 % recyceltem Papier.

Kurzschlussfester  
Sicherheitstransformator

b

a

Entsorgen Sie Verpackung  
und Gerät umweltgerecht! Unabhängiges Betriebsgerät

Warnung!
Gefahr von elektrischem Schlag! A Ampere

ON OFF Schaltzyklen Neutralweiß (14151906L)
4-Farbig (14151800L)

individuell kürzbar selbsthaftend

LED-Lichtband

 Einleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
vollständig und sorgfältig durch. Diese  
Anleitung gehört zu diesem Produkt und 

enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und 
Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheits-
hinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob 
die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle 
Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben 
oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des 
Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler 
oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie 

Einleitung
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diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie 
ggf. an Dritte weiter.

   Bestimmungsgemäße 
Verwendung

 Dieses LED-Band ist ausschließlich für 
den Betrieb im Innenbereich, in trockenen 
und geschlossenen Räumen geeignet. 

Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haus-
halten und nicht für den kommerziellen Gebrauch 
vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor 
beschrieben ist nicht zulässig und führt zur Beschä-
digung dieses Produktes. Darüber hinaus ist dies mit 
Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand elektrischem 
Schlag etc. verbunden. Dieses Produkt ist vorgesehen 
für den normalen Gebrauch.

Nur für 14151800L:
 Es handelt sich um ein Spezialprodukt, da die Farb-
wertanteile außerhalb der in Klammern aufgeführten 
Bereiche sind. Farbwertanteil: (x <0,270 oder  
x >0,530); (y <-2,3172 x² + 2,3653 x -0,2199 
oder y >-2,3172 x² + 2,3653 x -0,1595)

Nur für 14151800L:
 Bei diesem Artikel handelt es sich um eine 
Leuchtendekoration. Verwenden Sie dieses 
LED-Band nicht zur Raumbeleuchtung 

oder als Nachtlicht.

   Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken 
immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie 
den einwandfreien Zustand des Gerätes.

1 LED-Lichtband
2 Verbinder
4 Abschlusskappen
2 Kabelhalterung
1 Klebestreifen
1 Bedienungsanleitung

   Teilebeschreibung

1  Netzanschlussleitung
2  Netzadapter
3  LED-Band
4  Kabelhalterung
5  Steckverbinder
6  Abschlusskappe
7  Klebestreifen
8  Schnurzwischenschalter

   Technische Daten

Art.-Nr.: 14151800L und 14151906L

LED-Band:
Betriebsspannung: 230–240 V~ 50 Hz
14151800L:   max. 5,5 W, 96 LED,  

max. Länge 3 m
14151906L:   max. 6 W, 90 LED,  

max. Länge 3 m
Schutzklasse:  II / 
Schutzart:  IP20
LED nicht austauschbar

 Sicherheit

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser  
Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der 
Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine 
Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personen-
schäden, die durch unsachgemäße Handhabung 
oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verur-
sacht werden, wird keine Haftung übernommen!

   LEBENS- UND 
UNFALLGEFAHR FÜR KLEIN-
KINDER UND KINDER!  

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit 
dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungs-
gefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder un-
terschätzen häufig die Gefahren.

Einleitung / SicherheitEinleitung
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  Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und 
darüber sowie von Personen mit verringerten 
physischen, sensorischen oder mentalen Fähig-
keiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen 
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder 
bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultie-
renden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht 
mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-
wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beauf-
sichtigung durchgeführt werden.

Vermeiden Sie Lebensgefahr 
durch elektrischen Schlag

  Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das LED-
Band auf etwaige Beschädigungen. Benutzen 
Sie Ihr LED-Band niemals, wenn Sie irgendwelche 
Beschädigungen feststellen.

  
  Eine beschädigte Netzanschlussleitung bedeutet 

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden 
Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder 
anderen Problemen an die Servicestelle oder 
eine Elektrofachkraft. Die Netzanschlussleitung 
dieses Gerätes kann nicht ersetzt werden. Bei 
Beschädigung der Leitung ist das Gerät zu ver-
schrotten. Das Gerät enthält keine Teile, welche 
vom Verbraucher gewartet werden können.

  Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass 
die vorhandene Netzspannung mit der benötigten 
Betriebsspannung des Artikels übereinstimmt 
(siehe „Technische Daten“).

  Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der netz-
spannungsführenden Leitungen und Kontakte 
mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

  Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebs-
mittel oder stecken irgendwelche Gegenstände 
in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebens-
gefahr durch elektrischen Schlag. 

  Montieren Sie das LED-Band nicht auf feuchten 
oder leitenden Untergründen.

  Dieses LED-Band darf mit einem anderen  
LED-Band nicht elektrisch verbunden werden. 

  Die Lichtquelle dieses LED-Bands ist nicht ersetz-
bar. Wenn das LED-Band ihr Lebensdauerende  
erreicht hat, ersetzen Sie das gesamte LED-Band.

  Vermeiden Sie ein übermäßiges Knicken des 
LED-Bandes.

  Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann 
nicht ausgetauscht werden; falls die Leitung be-
schädigt ist, muss die Leuchte verschrottet werden.

  Schützen Sie das Produkt vor scharfen Kanten, 
mechanischen Belastungen und heißen Ober-
flächen. 

  Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln  
befestigen.

  Ziehen Sie immer den Netzstecker vor der 
Montage, Demontage oder Reinigung aus der 
Steckdose.

  Fassen Sie niemals den Netzstecker oder das 
LED-Band mit nassen Händen an.

  Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten 
Einzelteile, ansonsten erlöschen alle Gewähr-
leistungsansprüche. 

  Das LED-Band darf nicht mit dem Stromnetz 
verbunden werden, während es in der Verpa-
ckung ist. Legen Sie den Artikel vollständig aus, 
bevor Sie ihn an das Stromnetz anschließen.

  Den Lichtschlauch nicht öffnen oder aufschnei-
den / aufschlitzen.

  Benutzen Sie das LED-Band nicht, wenn es mit 
Gegenständen abgedeckt oder in eine Ober- 
fläche eingelegt ist.

Vermeiden Sie Brand- und  
Verletzungsgefahr

  Dieser Artikel enthält keine Teile, die vom  
Verbraucher gewartet werden können. Die 
LEDs können nicht ausgetauscht werden.

  Die verbauten LEDs sind nicht geeig-
net für Dimmer und elektronische 
Schalter.

  Bei Betrieb nicht aus kurzem Abstand in die 
LEDs schauen.

  Die LEDs nicht mit einem optischen Instrument 
(z. B. Lupe) betrachten.

So verhalten Sie sich richtig

  Lassen Sie das LED-Band oder Verpackungsma-
terial nicht achtlos liegen. Es besteht 

Sicherheit
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Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und 
Lebensgefahr durch Strangulation.

  Montieren Sie das LED-Band so, dass es vor 
Verschmutzung und zu starker Erwärmung  
geschützt ist.

  Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer 
darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit  
Vernunft vor. Verwenden Sie das LED-Band in 
keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder 
sich unwohl fühlen.

  Machen Sie sich vor der Verwendung mit allen 
Anweisungen und Abbildungen in dieser Anlei-
tung sowie mit dem LED-Band selbst vertraut.

  Um das LED-Band vollständig von der Strom-
versorgung zu trennen, muss der Netzadapter 
aus der Steckdose gezogen werden.

 Inbetriebnahme

  Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vor 
dem ersten Gebrauch.

  Das LED-Band darf nicht mit dem Versorgungs-
netz verbunden werden, während es in der 
Verpackung ist.

   LED-Band kürzen / verbinden

Sie haben die Möglichkeit, das LED-Band individuell 
zu kürzen und zu verbinden. 

 LEBENSGEFAHR DURCH 
ELEKTRISCHEN SCHLAG!  
Trennen Sie das LED-Band vor sämtlichen Arbeiten  
am LED-Band 3  vom Stromnetz. Ziehen Sie dazu 
den Netzadapter 2  aus der Steckdose. 
  Wählen Sie die gewünschte Länge des  

LED-Bandes aus.
  Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie das  

LED-Band an der richtigen Stelle kürzen. Die 
Schnittstelle liegt genau in der Mitte der Plus- 
und Minus-Pole und ist mit einer schwarzen  
Linie und einem Scherensymbol gekennzeichnet 
(siehe Abb. B).

  Kürzen Sie das LED-Band 3  mittels einer Schere. 
  Drücken Sie anschließend die beiden Enden 

des LED-Bandes 3  auf die Schneidkontakte 
des Steckverbinders 5  (siehe Abb. C).  

Achten Sie hierbei auf die korrekte Polung  
(+ an + / - an -). 

  Drücken Sie anschließend jeweils eine Abschluss-
kappe 6  auf die Enden des Steckverbinders 5  
(siehe Abb. C). 

  Überprüfen Sie den richtigen Sitz.
  Achten Sie darauf, dass Sie vor der Benutzung 

das offene Ende des LED-Bandes 3  mit dem 
Klebestreifen 7  abkleben, falls Sie nach einer 
Kürzung des Bandes keine Verbindung herstellen 
möchten (siehe Abb. E).

 LED-Band montieren

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Montage-
fläche sauber, fettfrei und trocken ist. Andernfalls kann 
die Haftbarkeit des Klebebands beeinträchtigt sein. 
Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich in unmittel-
barer Nähe zur Montagefläche eine Steckdose  
befindet. 
Hinweis: Vermeiden Sie ein übermäßiges Knicken 
des LED-Bandes 3 .
  Wählen Sie eine geeignete Montagefläche 

(Fenster etc.) aus. 
  Entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite 

des LED-Bandes 3 .
 Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie mit dem  
   Entfernen der Schutzfolie von der Seite des  

Zuleitungskabels beginnen. Achten Sie beim 
Entfernen der Schutzfolie darauf, dass Sie die 
Klebebeschichtung nicht mit abziehen.

  Kleben Sie das LED-Band 3  mit dem Klebe-
band auf die Montagefläche und drücken Sie 
es fest an.

  Entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite 
der Kabelhalterung 4  (siehe Abb. D).

  Kleben Sie die Kabelhalterung 4  an die  
gewünschte Stelle.

  Klemmen Sie die Netzanschlussleitung 1  in 
die Kabelhalterung 4 .

  Stecken Sie den Netzadapter 2  in die  
Steckdose.

  Schalten Sie das LED-Band am Schnurzwischen-
schalter 8  ein bzw. aus.

Ihr LED-Band ist nun betriebsbereit.

Sicherheit / Inbetriebnahme / LED-Band montieren Sicherheit
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 Wartung und Reinigung

 LEBENSGEFAHR DURCH 
ELEKTRISCHEN SCHLAG!  
Trennen Sie das LED-Band vor sämtlichen Arbeiten 
am LED-Band 3  vom Stromnetz. Ziehen Sie dazu 
den Netzadapter 2  aus der Steckdose.
  Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. 

Das LED-Band würde hierbei Schaden nehmen.
  Verwenden Sie zur Reinigung des LED-Bandes 

3  ein trockenes, fusselfreies Tuch. 

  Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen 
Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen 
entsorgen können.

b

a

 Beachten Sie die Kennzeichnung der 
Verpackungsmaterialien bei der Abfall- 
trennung, diese sind gekennzeichnet mit 
Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit 
folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe /  
20–22: Papier und Pappe / 80–98: 
Verbundstoffe.

 Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausge-
dient hat, im Interesse des Umweltschutzes 
nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie 
es einer fachgerechten Entsorgung zu. 
Über Sammelstellen und deren Öffnungs-
zeiten können Sie sich bei Ihrer zuständi-
gen Verwaltung informieren.

 Garantie und Service

  Garantieerklärung

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Ge-
rät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig 
produziert und einer genauen Qualitätskontrolle 
unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben 
wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. 
Sollten sich dennoch während der Garantiezeit 
Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte 

an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe 
folgender Artikel-Nummer: 14151800L /  
14151906L. 
Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch 
nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung 
der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht 
autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. 
Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die 
Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

  Serviceadresse

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
DEUTSCHLAND
Tel.:  +49 29 61 / 9712–800
Fax: +49 29 61 / 9712–199
E-Mail:  kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 354292_2010
Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon 
und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) 
als Nachweis für den Kauf bereit.

   Konformitätserklärung 

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der  
geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. 
Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende 
Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller 
hinterlegt.

 Hersteller

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
DEUTSCHLAND
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