
PODŚWIETLENIE TV TAŚMA LED RGB USB 4x 50CM
ZD4D

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Zestaw czterech taśm LED RGB do podświetlenia ściany za telewizorem. Wygodny sposób zasilania (USB) oraz możliwość 
łączenia i rozłączania dowolnej ilości taśm (złączki w zestawie). Elastyczność taśm i możliwość przycinania pozwala na ich 
dopasowanie do wielkości matrycy bądź własnych upodobań. W komplecie znajduje się również pilot zdalnego sterowania IR, 
który ułatwia modyfikację kolorów i efektów świecenia diod. Błyskawiczny montaż dzięki zastosowaniu samoprzylepnej taśmy 
dwustronnej.

Cechy produktu:

• Zestaw czterech taśm LED RGB do podświetlenia ściany za telewizorem. 
• Wygodne i energooszczędna (zasilane z USB). 
• Możliwość łączenia i rozłączania dowolnej ilości taśma (złączki w zestawie). 
• Elastyczna konstrukcja taśmy ułatwia dopasowanie jej kształtu do własnych upodobań. 
• Pilot zdalnego sterowania IR ułatwia modyfikację kolorów i efektów świecenia diod. 
• Możliwość przycinania taśmy w wyznaczonych miejscach (co 1 diodę). 
• Błyskawiczny montaż dzięki taśmie dwustronnej. 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie (taśma): USB 5V 
• Zasilanie (pilot IR): 1x bateria CR2025) 
• Ilość diod: po 15 na jednej taśmie 
• Typ diod: RGB LED (SMD 5050) 
• Żywotność: do 50000h 
• 4x złączki do łączenia taśm 
• Pilot zdalnego sterowania 
• Długość jednej taśmy: 50 cm 
• Szerokość taśmy: 1 cm 
• Grubość taśmy: 0,2 cm 
• Kolor: czarny 

2. Instalacja i uruchomienie
Produkt dedykowany jest do oświetlania przestrzeni za telewizorem / monitorem. Montażu dokonujemy na odwrocie 
ekranu (tylna część obudowy) bądź w dowolnym innym miejscu wewnątrz budynku.

Taśmy LED zostały wyposażone w dwustronną taśmę samoprzylepną, za pomocą której mocujemy je na odwrocie 
ekranu. Istnieje możliwość skrócenia wybranej taśmy poprzez jej przycięcie w wyznaczonym miejscu (co 1 diodę).

Taśmy łączymy między sobą wykorzystując do tego przedłużki (o długości 20 cm) oraz złączki.

Jeden z końców tak zmontowanej taśmy, podłączamy do kabla zasilającego USB. Koniec kabla USB (wtyk USB typu A) 
podłączamy do portu USB bądź ładowarki / zasilacza.

Uruchamianie / wyłączanie oświetlenie oraz zmiana jego parametrów (jasności, trybu świecenia itp.) dokonujemy za 
pomocą dołączonego pilota zdalnego sterowania IR. 
Przed rozpoczęciem użytkowania pilota IR usuń foliową blokadę spod klapki baterii CR2025.
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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.
4. Nie dotykać nieizolowanych przewodów instalacji elektrycznej – może to grozić porażeniem prądem!
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