
HALOGEN NAŚWIETLACZ LED 10W RGB 
MODEL: ZD48

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Reflektor RGB / Wielokolorowa lampa LED typu 'halogen' - urządzenie mające na celu efektowne oświetlanie budynków, 
reklam, dzieł sztuki, drzew, wejść do pomieszczeń, przy jednoczesnej oszczędności energii elektrycznej.
Cechy produktu:

• 16 kolorowa oprawa halogenowa LED służąca do oświetlenia różnych obiektów. 
• Jako źródła światła lampa używa bardzo mocnej diody LED marki Epistar. Gwarantuje to bardzo długą 

niezawodność działania i bardzo niskie zużycie energii w porównaniu do typowych żarników halogenowych. Moc 
światła odpowiada klasycznej lampie halogenowej 30W. 

• Reflektor jest natychmiast rozświetlany przy starcie, co oznacza że nie pobiera żadnej dodatkowej energii. Lampa
po włączeniu od razu całkowicie rozświetla się a częste włączanie i wyłączanie nie wpływa na jej żywotność. 

• Łatwe mocowanie na ścianie za pomocą kołków rozporowych. Możliwość regulacji kąta nachylenia oprawy. 
• Dzięki pilotowi IR kompaktowych rozmiarów można w łatwy sposób sterować świeceniem lampy. Można włączyć /

wyłączyć i ustawić kolory i jasność. 
• Przeznaczona do użytku zewnętrznego. 

Specyfikacja:

• Napięcie: AC 230V,50-60Hz 
• Moc: 10W LED 
• Źródło światla: Dioda LED Epistar 16 kolorów 
• Żywotność: 50 000 godzin 
• Kąt świecenia: 120° 
• Temperatura pracy: -20 + 40°C 
• Wymiary(bez uchwytu): 115x85x75mm 
• Aluminiowa obudowa 
• Klasa odporności: IP 65 

Funkcje:

• Świecenie 16 kolorami do wyboru (zgodnie z kolorami na pilocie) 
• Regulacja jasności 
• Funkcja FLASH: szybka automatyczna zmiana kolorów 
• Funkcja STROBE - wolna automatyczna zmiana kolorów 
• Funkcja FADE - szybkie automatyczne, płynne przechodzenie z jednego koloru na inny 
• Funkcja SMOOTH - wolne automatyczne płynne przechodzenie z jednego koloru na inny 

W zestawie:

• HALOGEN LED RGB 
• Pilot zdalnego sterowania 
• Bateria CR2025 
• Całość zapakowana w pudełko 

2. Instalacja i uruchomienie
Produkt przeznaczony jest do oświetlania pomieszczeń wewnątrz lub obiektów na zewnątrz. Lampę należy solidnie 
zamocować w wybranym miejscu, , upewnić się, że do przewód elektryczny nie jest pod napięciem, a następnie solidnie 
połączyć i zaizolować przewód połączeniowy z przewodem doprowadzającym prąd elektryczny. 
 Oznaczenia kolorów przewodu połączeniowego:

– niebieski: zero
– brązowy: faza
– zielono-zółty: przewód ochronny (uziemienie)

Wkładanie/ wymiana baterii 
- Podczas pierwszego uruchomienia, sprawdź pasek zabezpieczający w komorze baterii pilota na podczerwień, usuń 
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pasek zabezpieczający. Pilot zdalnego sterowania jest teraz gotowy do pracy. 
- Bateria wymaga wymiany jeśli zasięg pilota zdalnego sterowania zmniejsza się lub jeśli żarówka LED nie reaguje na 
pilota. 
- Aby wymienić baterię odblokuj blokadę na komorze baterii na przykład za pomocą płaskiego śrubokrętu, po czym 
uchwyt na baterie oraz bateria może zostać usunięta. Wymień zużytą baterię na nową typu CR2025. Po włożeniu baterii 
Należy pamiętać o zachowaniu prawidłowej polaryzacji (plus / + i minus / - )/ 
Dodatni biegun jest oznaczony znakiem + i musi być skierowany do dołu w pilocie zdalnego sterowania. Włóż ponownie 
uchwyt na baterie do pilota na podczerwień  zapewniając prawidłową polaryzację, nie używaj siły. 

Działanie 
Włącz zasilanie lampy. Steruj świeceniem lampy naciskając wybrany przycisk na pilocie.

- W przypadku wielu halogenów LED sterowanych jednocześnie, nie powinny być one zainstalowane zbyt daleko od 
siebie. Utrzymuj odległość kilku metrów do halogenów LED aby zapewnić działanie pilota za pomocą niewidzialnej wiązki 
światła na podczerwień. 
- Jeśli jest obecnych kilka halogenów LED i tylko jeden powinien być sterowany, przytrzymaj wiązkę światła pordzewień z 
pilota jak najbliżej lampy. Niemniej jednak odbicia na obiektach w bezpośrednim sąsiedztwie mogą spowodować działanie
identycznych żarówek LED i reakcję na pilota na podczerwień. 

3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej 
eksploatacji

1. Czyścić wilgotną szmatką. Nie używać silnych detergentów ani rozpuszczalników. 
2. Chronić przed ekstremalnie niskimi i wysokimi temperaturami.
3. Nie rzucać, nie siadać na urządzenie.

- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
- Nie zostawiaj baterii leżących na ziemi; istnieje ryzyko połknięcia przez dzięki lub zwierzęta domowe. W przypadku 
połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. 
- Nieszczelne lub uszkodzone baterie mogą doprowadzić do poparzeń. Dlatego należy stosować odpowiednie rękawice 
ochronne. 
- Upewnij się że baterie nie zostały zwarte, zdemontowane lub wrzucone do ognia . Istnieje ryzyko wybuchu. 
- Wymień rozładowaną baterię jak najszybciej na nową lub usuń zużyta baterię z pilota zdalnego sterowania. 

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