
LAMPA PODŁOGOWA NAROŻNA LED RGB BT
ZD81

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Stojąca lampa podłogowa wyposażona w diody LED RGB. Minimalistyczna konstrukcja doskonale
wpasuje się w róg pomieszczenia, nie zabierając przy tym wiele miejsca. Doskonale sprawdzi się
przy budowaniu nastrojowego oświetlenia dzięki mnogości trybów do ustawienia. Lampa posiada
3  oddzielne  strefy,  które  można  zaprogramować  z  pomocą  dołączonego  pilota.  Dzięki
zastosowaniu  diod  LED  oświetlenie  jest  energooszczędne  przy  zachowaniu  dużej  jasności  i
trwałości.  Stabilna  konstrukcja  na  długich  nogach  została  wykonana  z  solidnych  profilów
stalowych. Lampa posiada wbudowany moduł Bluetooth, co umożliwia sterowanie oświetleniem
za pomocą dedykowanej aplikacji na smartfonie.

Cechy produktu:

• Lampa podłogowa, stojąca wyposażona w diody LED RGB. 
• Zastosowanie energooszczędnych diod LED przy zachowaniu dużej jasności. 
• Doskonale sprawdzi się przy budowaniu nastrojowego oświetlenia. 
• Posiada 3 oddzielne programowalne strefy oraz pilot zdalnego sterowania. 
• Możliwość zmiany koloru i trybu oświetlenia. 
• Solidna i minimalistyczna konstrukcja z profilów stalowych. 
• Lampa posiada wbudowany moduł Bluetooth, co umożliwia sterowanie oświetleniem za 

pomocą dedykowanej aplikacji na smartfonie. 

Specyfikacja:

• Materiał: stal 
• Zasilanie: 230V (z sieci elektrycznej) 
• Pilot zdalnego sterowania IR 
• Moc: 20W 
• Energooszczędne diody LED (358 punktów) 
• Ilość diod LED: 81x SMD 5050 RGB 
• Barwa światła: RGB 
• Kąt padania światła: 180 stopni 
• Wbudowany moduł Bluetooth 
• Możliwość ściemniania 
• Strumień światła: 150 lm 
• Wysokość lampy: 140 cm 
• Grubość lampy: 1,8 cm 
• Długość nóg: 33 cm 
• Długość kabla zasilającego: 100 cm 

2.  Użytkowanie

Rozpakuj  urządzenie  z  opakowania  i  ustaw  je  na  płaskiej,  twardej  powierzchni  w  rogu
pomieszczenia. Następnie podłącz je do zasilania (sieci elektrycznej 230V).
Uruchom lampę wciskając przycisk ON na pilocie IR.
Sparuj  lampę  ze  swoim  telefonem  za  pomocą  Bluetooth.  Pobierz  na  smartfona  dedykowaną
aplikację do obsługi lampy – Magic Lantern. Sparuj lampę z telefonem za pomocą Bluetooth.
Wybierz jeden z predefiniowanych kolorów świecenia wciskając palcem przyciski  R / G / B oraz 3
kolorowe przyciski pod spodem.
Aby zwiększać / zmniejszać jasność LED wciskaj żółte przyciski z ikoną dużego i małego słońca.
Aby ustawić białą barwę światła wciśnij przycisk W. Aby ustawić losowy kolor naciśnij COLOR.
Aby zwiększyć / zmniejszyć szybkość migotania / przejścia diod LED wciśnij przycisk  SPEED + /
SPEED – nad przyciskami RGB.
Aby zmienić tryb pracy wciśnij przycisk MODE + / MODE – nad przyciskami SPEED.
Aby  ustawić  TIMER (czas  pracy)  w  przedziale  od  1  do  4  godzin  wciśnij  jeden  z  przycisków
oznaczonych zegarkiem (1H / 2H / 3H / 4H).
Aby zablokować wybrane ustawienia wciśnij przycisk z ikoną KŁÓDKI w dolnej części pilota.
Aby wybrać automatyczny tryb pracy wciśnij przycisk AUTO w górnej części pilota.
Aby  włączyć  tryb  pracy  LED  powiązany  z  odtwarzaną  w  smartfonie  muzyką  wciśnij  przyciski
oznaczone NUTĄ (1 / 2) w dolnej części pilota.
Aby wyłączyć lampę należy ponownie wcisnąć przycisk OFF na pilocie IR.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Czyść urządzenie (od zewnątrz) za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nieprawidłowa obsługa i użytkowanie może spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową

obsługą i niewłaściwy użytkowaniem urządzenia.
• W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie przed kontaktem z wodą lub innymi płynami.
• Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane odłącz je od źródła zasilania.

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.
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