INSTRUKCJA OBSŁUGI
Lampa LED PAR56-12V AC do basenu
1. Produkt
Lampy LED PAR56 12 Volt AC mogą zastąpić tradycyjną lampę PAR56 w nowym lub istniejącym basenie.
2. MontaŜ
ZALECENIA
Środki ostroŜności - wymienić o-ring przy wymianie Ŝarówki w starym systemie oświetlenia. Nie montować
zapasowej Ŝarówki, jeŜeli oryginalna obudowa została zniekształcona na skutek przegrzania.
NaleŜy sprawdzić, czy lampy są podłączone do transformatora toroidalnego o mocy przynajmniej równej
sumie mocy wszystkich lamp. UŜycie elektronicznych i elektromagnetycznych transformatorów jest
zabronione. W celu wykonania synchronizacji lamp RGB, naleŜy je podłączyć do tego samego
transformatora. Przenosić lampy ostroŜnie na czystym ręczniku.
•

Przed włoŜeniem lub wyjęciem Ŝarówki naleŜy odłączyć lampę do zasilania.

•

Wyjąć starą lampę z obudowy zgodnie z instrukcjami producenta.

•

Odkręcić wodoszczelne połączenie obrotowe i puścić kabel (3) wolno.

•

Odkręcić łączniki (2) od tylnej końcówki (1).

•

Sprawdzić stan o-ringu i obudowy lampy. W razie konieczności wymienić.

•

Podłączyć lampę LED, dokręcić podpory, i wstawić reflektor w obudowę.

•

Ustawić uszczelnienie podpory i włączyć zasilanie.

•

Dla lamp 16-programowych, sprawdzić kaŜdy program.

3 Obsługa
Model 16P z pilotem:
Wersja ta wyposaŜona jest w układ ręcznego programowania z 11 statycznymi kolorami i 5 środowiskami
ustawianymi za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania. W celu uŜycia pilota, naleŜy go ustawić na przeciwko
lampy w zakresie 10 metrów. Wysunąć antenę. Metalowa obudowa lampy moŜe zakłócać sygnał radiowy z pilota i
ograniczyć zasięg jego działania do 1-2 metrów. W takim wypadku, moŜna uŜyć głównego włącznika zasilania do
zmiany programu lampy. Wyłączenie i włączenie lampy w ciągu 2 sekund spowoduje zmianę programu.
Wyłączenie lampy na okres powyŜej 10 sekund i ponowne je włączenie spowoduje przywrócenie ostatnio
uŜywanego programu. Specjalny przełącznik pilota, montowany na wyjściu transformatora, wymagany jest do
sterowania systemem wielu lamp.
Przy pierwszym uŜyciu naleŜy skonfigurować pilot z lampami zamontowanymi w basenie.
Proces konfiguracji:
•

Wsadzić baterie do pilota

•

Dwukrotnie wyłączyć i włączyć zasilanie lampy (lamp)

•

Wcisnąć i przytrzymać przyciski O i S przez 1 sekundę

•

KaŜda z lamp błyśnie białym światłem potwierdzając prawidłowość konfiguracji.

Zmianę koloru lamp uzyskuje się za pośrednictwem przycisku C lub P.

4. Gwarancja
Lampa LED PAR56 jest objęta gwarancją przez 24 miesiące na defekty materiałowe i/lub produkcyjne (elementy
elektroniczne) od daty dostawy. (Zachować fakturę/paragon zakupu)
Lampa nie jest objęta gwarancją na problemy mające źródło w: wstrząsach zewnętrznych, zwarciach
elektrycznych, lub nadmiernym dokręcaniu. Produkt nie jest objęty gwarancją w przypadku podłączenia go do
nieprawidłowego zasilania elektrycznego.
Warunkiem tej gwarancji jest ścisłe przestrzeganie instrukcji montaŜu i konserwacji. Zgodnie z warunkami
gwarancji, producent lub dystrybutor jest zobowiązany do bezpłatnej wymiany lub naprawy produktu lub elementu
wadliwego. Wszystkie pozostałe koszty ponosi nabywca.
W celu dokonania naprawy produktu, naleŜy go poddać kontroli wykonanej przez producenta lub dystrybutora.
Gwarancja jest niewaŜna w przypadku szkód widocznie spowodowanych przez uŜytkownika.
Uszkodzenia produktu spowodowane przez uŜytkowanie, wady spowodowane niepoprawnym montaŜem i/lub
zastosowaniem, i modyfikacje produktu przeprowadzane bez pisemnej zgody producenta takŜe nie są objęte
gwarancją.

