
ŻARÓWKA E27 LED RGB + GŁOŚNIK BT
ZD7G

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne

Kolorowa  żarówka  dyskotekowa  zasilana  z  sieci  elektrycznej.  Wyposażona  we
wbudowany głośnik  Bluetooth,  który  z  łatwością  łączy się  z  naszym smartfonem oraz
innym  nadajnikiem  audio.  W  komplecie  również  pilot  zdalnego  sterowania  IR,
umożliwiający wygodne sterowanie  funkcjami  muzycznymi oraz oświetleniem.  Żarówka
pasuje  do  standardowego,  dużego  gwintu  żarówkowego  E27.  Wyposażona  w
energooszczędne diody LED o niskim poborze mocy (jedynie 7W). Imitują one kolorowe
światło  RGB,  zaś  nieregularny  kształt  kopułki  zapewnia  fantastyczne  efekty  świetlne,
szczególnie w zaciemnionych pomieszczeniach.

Cechy i specyfikacja produktu:

• Kolorowa żarówka LED RGB z głośnikiem Bluetooth, zasilana z sieci elektrycznej.
• Pasuje do standardowego, dużego gwintu E27. 
• Wyposażona w energooszczędne diody LED o niskim poborze mocy. 
• Imitują kolorowe światło RGB. 
• Nieregularny kształt kopułki zapewnia fantastyczne efekty świetlne w stylu disco. 
• Pilot  zdalnego  sterowania  IR,  umożliwia  wygodne  sterowanie  funkcjami

muzycznymi i oświetleniem. 
• 4 funkcje świecenia (FLASH, STROBE, FADE, SMOOTH). 
• Materiał: plastik + aluminium 
• Gwint: E27 (duży gwint) 
• Napięcie: 230V 
• Moc (żarówka): 7W 
• Moc (głośnik): 3W 
• Typ diody: RGB LED 
• Regulacja jasności 
• 4 tryby pracy 
• Kąt świecenia: 120 stopni 
• Wysokość: 13 cm 
• Średnica: 9,5 cm 
• Kolor obudowy: biały 

2. Instrukcja obsługi

1. Wkręć głośnik / żarówkę do gniazda E27 i wciśnij włącznik oświetlenia.
2. Aby włączyć urządzenie należy wcisnąć przycisk ON usytuowany na pilocie IR.
3. Urządzenie  automatycznie  przejdzie  w  tryb  parowania  Bluetooth,  co  zostanie

zasygnalizowane komendą głosową.
4. Uruchom moduł Bluetooth w drugim urządzeniu (np. smartfonie) i sparuj się z głośnikiem –

pod nazwą E473.
5. Po poprawnym sparowaniu się (komenda głosowa) możesz sterować muzyką z poziomu

smartfonu.
6. Aby zmienić utwór z poziomu pilota krótko wciśnij  przycisk  |« VOL- -  (poprzedni utwór)

bądź przycisk »| VOL+ (następny utwór).
7. Aby zmniejszyć bądź zwiększyć głośnik przytrzymaj odpowiednio przycisk |« VOL- (ciszej)

bądź przycisk  »| VOL+ (głośniej).  Puść przycisk -  /  + gdy głośność osiągnie pożądany
poziom.

8. Aby wstrzymać / wznowić odtwarzanie utworu krótko wciśnij przycisk >||
9. Aby zwiększyć bądź zmniejszyć siłę światła wciskaj dwa górne przyciski po lewej.
10. Aby zmienić kolor podświetlenia LED wciśnij  jeden z 12 przycisków z predefiniowanymi

kolorami.
11. Aby zmienić tryb podświetlenia LED (4): wciśnij  jeden z przycisków: FLASH, STROBE,

FADE, SMOOTH.
12. Aby wyłączyć głośnik wciśnij przycisk OFF.

3. 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.
• Nie ustawiaj w urządzeniu maksymalnego poziomu głośności na dłuższy okres czasu.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Nie ładuj urządzenia dłużej niż 5 godzin – grozi uszkodzeniem akumulatora.
• Nigdy nie używaj urządzenia podczas ładowania!


