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1. Opis budowy i opis  
prawidłowego działania

1. Description of ledBAG’s 
construction and proper 
functioning
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Działanie w trybie AUTO
Światło wewnątrz i na zewnątrz torby zapala 
się po kilku sekundach od otwarcia i gaśnie 
po kilku sekundach od zamknięcia torby. 
Jeżeli torba zostanie pozostawiona otwarta 
dłużej niż kilka minut, światła zgasną samoc-
zynnie.

Aby znowu ją aktywować należy ją zamknąć, 
otworzyć i ponownie zamknąć. Dopiero wówc-
zas urządzenie się “zrestartuje” do trybu auto.

Działanie w trybie ON
W trybie ON oświetlenie jest zawsze 
włączone, niezależnie od otwarcia  
lub zamknięcia torby.

Działanie w trybie OFF
W trybie OFF oświetlenie jest zawsze 
wyłączone, niezależnie od otwarcia  
lub zamknięcia torby.

ledBAG’s AUTO work mode
The lights both inside and outside the bag 
switch on a few seconds after the bag is 
opened and shut off a few seconds after the 
bag is closed. If the bag remains open for 
longer than a few minutes, the lights switch 
off automatically.

To reactivate them, the bag needs to be 
closed, opened and closed again, which will 
“reset” the mechanism to AUTO mode.

ledBAG’s ON work mode
In the ON mode, the lights are permanently 
switched on, regardless of whether the bag is 
opened or closed.

ledBAG’s OFF work mode
In the OFF mode, the lights are permanently 
switched off, regardless of whether the bag is 
opened or closed.



2. Zmiana trybu działania

Zmiany trybu działania dokonuje się 

 za pomocą przełącznika

Położenie przełącznika 

•	 w pozycji górnej uruchamia tryb AUTO

•	 w pozycji środkowej uruchamia tryb OFF

•	 w pozycji dolnej uruchamia tryb ON

2. Changing ledBAG’s work 
mode

To change ledBAG’s work mode, use the light 

switch controller.

Place the light switch:

•	 in upper position to activate the AUTO 

mode

•	 in middle position to activate the OFF 

mode

•	 in lower position to activate the ON mode

tryb
Auto

tryb
On



3. Wymiana baterii

Moc światła maleje wraz ze spadkiem mocy 

baterii.

W celu wymiany baterii należy wysunąć ste-

rownik znajdujący się w rozcięciu wewnątrz 

torby i wymienić zużyte baterie (8 sztuk 

baterii AAA). Można też użyć akumulatorków 

ale trzeba się liczyć z niewielkim spadkiem 

jasności oświetlenia.  

Przy wymianie baterii należy zwrócić uwagę 

na prawidłowy kierunek ich ułożenia  

w uchwycie bateryjnym. Zużyte baterie 

należy wyrzucić do specjalnie oznaczonego 

pojemnika recyclingowego.

3. Changing ledBAG’s  
batteries

As battery power wanes, so does ledBAG’s 

light power.

In order to change the batteries, remove the 

light switch from the bag’s inner pocket and 

replace the used batteries. You will need 8 

AAA batteries. Rechargeable batteries may 

also be used, but this may entail slightly dim-

mer illumination. Make sure that the batteries 

are inserted in a correct postion. Dispose of 

used batteries by leaving them in designated 

recycling containers.



4. Czyszczenie i konserwacja

Torby nie należy prać w wodzie.  

Dopuszcza się pranie chemiczne.  

Przed praniem należy wyjąć z torby sterownik 

odłączając delikatnie konektor. Odłączony 

konektor zabezpieczyć np. taśmą klejącą  

i wsunąć w szczelinę wewnątrz torby.

4. Cleaning and care

ledBAG should not be washed in water, but 

may be dry-cleaned. 

Before leaving your ledBAG with the dry-

cleaners, remove the light controller and 

gently detach the connector. Secure the de-

tached connector (you can use regular tape) 

and insert it into a slit inside the bag.




