
WODOODPORNA TAŚMA
RGB

MODEL: ZD4Y

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Elastyczna  wodoodporna  taśma  R,G,B  LED  z  diodami  EPISTAR  -  to  jeden  z  najbardziej
uniwersalnych modułów R,G,B LED. Szerokie zastosowanie oraz łatwość montażu pozwalają na
praktycznie nie ograniczone zastosowanie. Miniaturowe wymiary umożliwiają wklejenie taśmy
LED praktycznie wszędzie. Taśma LED podklejona jest dwustronną taśmą samoprzylepną firmy
3M, która pozwala na montaż na wielu podłożach, także bezpośrednio na ścianie. Taśma LED
przeznaczona jest do pracy wewnątrz  i na zewnątrz pomieszczeń. 

2. Podłączenie taśmy RGB

3. Specyfikacja
• Liczba diód: 300 (60 na metr) 
• Typ diód: 3528 EPISTAR 1600 Lumen 
• Czas świecenia: 30000 godzin 
• Kolor: R,G,B 
• Kąt świecenia: 120 stopni 
• Zasilanie taśmy: 12V DC 
• Pobór prądu - max 0,4A / 1mb 
• Możliwość dzielenia: co 15cm 
• Sposób montażu: taśma samoprzylepna 
• Wymiary 500 x 0,8 x 0,235cm 
• Wodoodporność: tak (IP65) 



4. Uwagi i środki ostrożności
• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń

miejscu.
• Czyść urządzenie za pomocą wilgotnej, delikatnej szmatki.
• Nie otwierać elementów zestawy, gdyż spowoduje to utratę gwarancji. Może to 

również
spowodować pożar lub uszkodzenia mienia osobistego.

• Nigdy nie używaj urządzenia gdy, zauważysz, że jego kabel jest w jakikolwiek sposób 
uszkodzony.

• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować 

zadławienie.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez 
osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i 
znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do 
użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były 
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny 
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

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

IMPORTER: APTEL Adam Pawlak sp.j. , http://www.hurtownia.aptel.pl
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