
LISTWA 24 LED NIEBIESKA 
MODEL: ZD1

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Elastyczna LISTWA 24 LED - to jeden z najbardziej uniwersalnych modułów LED. Szerokie 
zastosowanie oraz łatwość montażu pozwalają na praktycznie nie ograniczone zastosowanie. 
Miniaturowe wymiary umożliwiają wklejenie taśmy LED praktycznie wszędzie. Taśma LED 
przeznaczona jest do pracy wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

CECHY PRODUKTU

• Taśma LED do podświetlania i dekorowania wszelkiego rodzaju przedmiotów/obiektów 
• Dzięki zastosowaniu napięcia stałego 12V, taśmę można zastosować również w 

samochodzie. 
• Bez problemu można nią wykonać efektowne podświetlane reklamy, ułożyć święcące 

napisy itp. 
• Diody Led zatopione są w specjalnej gumie dzięki czemu są odporne na wilgoć i 

warunki atmosferyczne. 
• Diody święcą bardzo miłym dla oka niebieskim światłem 
• Metr taśmy pobiera około 2W energii, więc oświetlenie te jest SUPER 

ENERGOOSZCZĘDNE! 

2.  Dane techniczne

• Liczba diod: 24 
• Zasilanie: 12V DC 
• Pobór prądu - 0,2A 
• Przyłączenie: przewód 
• Wymiary 24x1,1x0,7 cm 

3.  Zastosowanie

• w reklamach - znaki świetlne, litery przestrzenne (napisy, znaki, logo wykonane jako 
trójwymiarowe bryły podświetlane od wewnątrz układami z wysokowydajnymi diodami 
świecącymi LED dają efektywny, czytelny, zwracający na siebie uwagę element 
informacyjny; rozświetlenie ww diodami, w przeciwieństwie do neonów lub świetlówek, 
daje, oprócz innych zalet, jasną, równomierną powierzchnię świecącą),

• samochodach - Tuning wewnętrzny i zewnętrzny, 
• oświetleniu wyjść ewakuacyjnych i symboli ułatwiających orientację,
• oświetleniu bezpieczeństwa,
• oświetlenie gzymsów, wnęk, faset, schodów, luster, mebli, szklanych blatów,
• oprawach meblowych pod szafki i półki,
• oprawach przeznaczonych do montażu w ścianach lub w podłodze (np. dyskotek, 

teatrów, telewizji, restauracji, barów, kasyn),
• dekoracjach świątecznych,

4.  Uwagi i środki ostrożności

• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń
miejscu.

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Używaj tylko źródła prądu o wskazanych wielkościach. W razie przekroczenia 

dozwolonego maksymalnego napięcia produkt może ulec uszkodzeniu lub jego 
żywotność może ulec skróceniu

• Nie używaj listwy  Led, gdy zauważysz , że jest ona w jakikolwiek sposób uszkodzona.
• Chroń przed ekstremalnie niskimi i wysokimi temperaturami.
• Zanim zaświecisz produkt, upewnij się, czy wszystkie podłączenia

zostały właściwie wykonane. 
• Jeśli produkt nie działa, sprawdź, czy obieg jest pod napięciem. 

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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