
INSTRUKCJA MONTA¯U I EKSPLOATACJI
plafoniera VARNA LED
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PRZEZNACZENIE
Plafoniera o podwy¿szonym stopniu IP, charakteryzuj¹ca siê wysok¹ odpornoœci¹ na wnikanie wody 
i py³u. Podstawa i pierœcieñ oprawy wykonane s¹ z PC, klosz z PMMA. Jako Ÿród³o œwiat³a stosuje siê 
diody LED o bia³ej barwie œwiat³a: ciep³ej, neutralnej lub dziennej. Oprawa wyposa¿ona jest 
w zasilacz. Zastosowanie: oœwietlenie kuchni, pomieszczeñ gospodarczych, klatek schodowych, 
korytarzy. Przeznaczona do monta¿u sufitowego lub œciennego. 
Napiêcie zasilania 230V/50Hz.

MONTA¯
Przed przyst¹pieniem do monta¿u nale¿y upewniæ siê, czy wy³¹czone zosta³o zasilanie. 
Przewody elektryczne musz¹ byæ pod³¹czone zgodnie z instrukcj¹ oraz obowi¹zuj¹cymi 
przepisami. Zaleca siê, aby monta¿ oprawy wykona³ wykwalifikowany elektryk.

[1] Zaznaczyæ na powierzchni monta¿owej (odznaczaj¹c rozstaw otworów z podstawy oprawy) 
      miejsca nawiercenia dwóch otworów pod wkræt    4.  Wywierciæ otwory.
[2] Z przewodu zasilaj¹cego usun¹æ czêœæ izolacji zewnêtrznej (~4cm), z pojedynczych 
      wewnêtrznych przewodów usun¹æ izolacjê (~9mm). 
[3] Wykonaæ otwór w przepuœcie gumowym znajduj¹cym siê w podstawie, a nastêpnie 
      przeprowadziæ przez niego przewód zasilaj¹cy, wyci¹gaj¹c go z boku p³ytki ledowej.
[4] Przymocowaæ podstawê oprawy za pomoc¹ ko³ków rozporowych z wkrêtem (brak w 
      komplecie). Operacja nie wymaga odkrêcania p³ytki ledowej.
[5] Pod³¹czyæ wczeœniej odizolowane koñce przewodu zasilaj¹cego do odpowiednich z³¹czek 
      oprawy (L,N). Z³¹czki wsun¹æ pod p³ytkê ledow¹.
[6] Na³o¿yæ klosz oprawy i poprzez pierœcieñ zamocowaæ go trzema wkrêtami (w komplecie).

Uwaga
Dokonywanie jakichkolwiek czynnoœci wewn¹trz oprawy przy w³¹czonym zasilaniu grozi 
pora¿eniem pr¹dem elektrycznym! Nie ponosimy odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e wskutek 
nieprawid³owego monta¿u. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji produktu.

VARNA LED R, VARNA LED R1 (
wersje opraw z mikrofalowym czujnikiem ruchu

10%-100%)

ZAKRESY REGULACJI
SENS - Ustawianie strefy dzia³ania (czu³oœci):
Przy zamontowaniu oprawy z czujnikiem ERS-60 na wysokoœci 2,5m strefa wykrywania ruchu jest 
okrêgiem, którego œrednicê mo¿emy p³ynnie regulowaæ w zakresie od 1m do 7m obracaj¹c 
potencjometrem od minimum do maksimum. UWAGA: wy¿ej wspomniane odleg³oœci wykrywania 
zostaje osi¹gniêta w wypadku osoby która ma ok. 1,6m~1,7m wysokoœci, o przeciêtnej wadze 
i poruszaj¹cej siê z prêdkoœci¹ ok. 1,0~1,5m/sek. Jeœli waga osoby i jej prêdkoœæ poruszania s¹ inne to 
równie¿ zmieni siê odleg³oœæ wykrywania.
TIMER - Ustawianie zegara:
Czas za³¹czenia œwiat³a przez czujnik ruchu mo¿na regulowaæ w zakresie od oko³o 10 sekund 
(+/- 3 sek.) do 12 minut (+/- 1 min.), przekrêcaj¹c potencjometrem od minimum do maksimum. Zaleca 
siê wybranie najkrótszego czasu aby dopasowaæ strefê wykrywania i przeprowadziæ test. 
LUX - Ustawianie czujnika zmierzchowego:
Poziom natê¿enia œwiat³a, przy którym czujnik ma za³¹czaæ oœwietlenie, ustawiamy za pomoc¹ 
potencjometru w zakresie od oko³o 2 lx do 2000 lx obracaj¹c pokrêt³o w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara. Pokrêt³o winno byæ ustawione na maksimum (2000 lx) w sytuacji wykrywania 
ruchu w dzieñ.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA
Instalacjê oprawy powinien przeprowadziæ doœwiadczony elektryk. Przed rozpoczêciem instalacji 
koniecznie wy³¹czyæ dop³yw pr¹du do sieci elektrycznej, do której ma byæ pod³¹czona oprawa, aby
zabezpieczyæ siê przed przypadkowym za³¹czeniem napiêcia! Dla zapewnienia optymalnych 
parametrów technicznych oprawy nale¿y okresowo przeprowadzaæ jej konserwacjê. Obudowê oprawy 
nale¿y czyœciæ ogólnie dostêpnymi œrodkami myj¹cymi i wytrzeæ do sucha miêkk¹ tkanin¹. 
Nie u¿ywaæ œrodków ¿r¹cych i rozpuszczalników. Nie stosowaæ strumienia wody pod ciœnieniem. 

Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady wynik³e z niestosowania siê do zaleceñ  niniejszej instrukcji. 
Zgodnie z art. 568 §1 Kodeksu Cywilnego uprawnienia z tytu³u rêkojmi za wady fizyczne wygasaj¹ po up³ywie 
dwóch lat, licz¹c od dnia wydania oprawy Konsumentowi.

              Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu 

              nie wolno traktowaæ jak innych odpadów domowych. Nale¿y oddaæ go do w³aœciwego punktu 

              zbieraj¹cego zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny. W³aœciwa realizacja zadañ zwi¹zanych ze 

              zbieraniem zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególne w przypadku, 

gdy w tym sprzêcie wystêpuj¹ sk³adniki niebezpieczne, które maj¹ szczególnie negatywny wp³yw 

na œrodowisko i zdrowie ludzi.

WYMIARY GABARYTOWE UWAGA: Oprawa VARNA LED R1 pracuje w systemie 10%-100%.

10 sek. 
(+/- 3 sek.) 

12 min. 
(+/- 1 min.)

VARNA LED R, VARNA LED R1 z czujnikiem ruchu
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VARNA LED R, VARNA LED R1 (
with microwave motion detector

10%-100%) 

RANGES OF ADJUSTMENTS
SENS - Action zone setup (sensitivity):
When installing mount with ERS-60 detector on 2.5m height, movement detection area is a circle, 
which diameter we can adjust fluently in purview from 1 to 7 meters by turning over the potentiometer 
from min to max. CAUTION: ranges mentioned previously can be reached in case, when the person 
is 1.6~1.7 meters high, with an average weight and moving around with estimated speed 1.0~1.5 
meters per one second. If the weight and moving speed of that person is other the distance of detection 
will change.
TIME - Clock setup:
The time of turning the light on by the motion detector could be adjusted in the range from 10 seconds 
(+/- 3 seconds) to 12 minutes (+/- 1 minute), by turning over the potentiometer from min to max. 
There is a recommendation of choosing the shortest time to fit the detection range and to test it.
LUX - Sunset detector setup:
The level of light intensity, beside werewith the sensor will be forced to launch the  lighting, we 
are adjusting with the potentiometer in range from 2 lx to 2000 lx, by turning over the knob in the same 
direction as the clock is going forward.  The knob should be set to maximum (2000 lx), when there 
is a need of movement detection in daylight.

CAUTION: VARNA LED R1 plafond operates within dimming range 10%-100% 
of light source power.

Fitting installation should be carried out by an experienced electrician. Before installation, cut off 
the supply of power to the electric network used to connect the fitting to prevent accidental 
turning on the power! To ensure optimality of technical parameters, fitting needs to be maintained 
periodically. Fitting’s casing must be cleaned with commonly available detergents. 
Do not use caustic agents or solvents. Do not use water jet under pressure.

The following symbol means selective collection of  waste electric and electronic equipment which means
that the product cannot be disposed of in the same way as other household waste. It must be returned 
to an appropriate centre for waste electric and electronic equipment collection. Proper execution of tasks 
related to collection of waste electrical and electronic equipment is of particular meaning if the equipment
contains hazardous components which may adversely affect the environment and human health. 

The Manufacturer does not bear any responsibility for any possible damage caused to the consumer in case 
the Manufacturer's requirements specified in the given instruction manual are disregarded. According to 
article 568 pt 1 of the Polish Civil Code, the right resulting from a warranty for physical defects are extinct after 
the lapse of 2 (two) years following the deliver the fixture to the Consumer.

LED plafond with a higher IP protection rate, characterized by high resistance to water and dust 
ingress. Body and clamping frame made of PC. Diffuser made of PMMA. The light sources are 
LEDs with warm white, neutral white or daylight colour of light. Luminaire is equipped with an 
electronic power supply. Luminaires for general and local of places such as corridors, staircasses, 
work place.Luminaires are designed for on ceiling or wall mounting. 
Supply voltage: 230V/50Hz.

During installation and maintenance works power must be off! It is recommended that the luminaire
installation is carried out by a qualified electrician who must follow these instructions and electrical 
system regulations. 


