
Instrukcja obsługi lampy podwodnej LED wypełnionej żywicą

Jest to zaawansowane technologicznie lampa sterowana elektronicznie, oparta na diodach LED w 

3/4 kolorach: czerwonym, zielonym, niebieskim i białym. Te kolory razem mogą tworzyć wiele innych 

kolorów, aby stworzyć idealną atmosferę w basenie. Diody LED mogą być również wyłącznie ciepłe-

białe lub neutralnie-białe. Diody LED są zasilane prądem stałym. Ochrona przed wysoką temperaturą 

sprawia, że diody LED są chronione, gdy temperatura wewnętrzna osiąga wysoki poziom. Wszystkie 

te technologie gwarantują długą żywotność lamp LED. Wypełnione żywicą lampy są całkowicie 

wodoodporne i muszą być używane/obsługiwane wyłącznie w pełnym zanurzeniu pod wodą.

Specyfikacja techniczna 

Standardowe napięcie wejściowe: 12V ; Standardowa moc wejściowa:

SMD2835 LED 

252 LED 

18~20W 

333 LED 

22~24W 

450 LED 

33~35W 

630 LED 

40~42W 

Czas pracy: 30,000 godzin

Pojedynczy kolor: Zimny biały, czysty biały, ciepły biały, niebieski, czerwony, zielony

RGB i RGBW: Sterowane przełącznikiem, Pilotem, Tryby sterowania zewnętrznego.

Obsługa lampy:
1. Tylko białe, tylko ciepłe białe lub inne światła tylko w jednym kolorze (12AC/DC, 2 

przewody wyprowadzone) Te światła nie są ściemnialne i nie są kompatybilne ze ściemniaczami 

lub przekaźnikami ściemniania. Można je podłączyć do przełącznika lub włączać/wyłączać ręcznie

2.1. Tryb sterowania przełącznikiem RGB. (12VAC ,2 przewody wyprowadzone) Sekwencja 16 trybów kolorów:

1. Wieczorne morze: wolna animacja niebieski/fioletowy 2. Wieczorne rzeki: wolna animacja zielony/żółty 
3. Riwiera: wolna animacja niebieski/cyjan 4. Biały: neutralna biel 5. Tęcza: wolna animacja w 
kolorach zielony/niebieski/zielony+niebieski/ czerwony+niebieski/zielony+niebieski/RGB/
czerwony 6. Rzeka kolorów: powolna animacja w kolorach czerwony/zielony/niebieski/zielony
+niebieski/czerwony+niebieski/zielony+niebieski/RGB, a następnie program 8 7. Disco: szybka 
animacja (szybko-wolno), a następnie program 5 8. Cztery pory roku: powolna animacja w 
kolorach czerwony+zielony/zielony/zielony+niebieski/niebieski/fioletowy/czerwony 9. Party: 
szybka animacja (szybko-wolno), a następnie program 6 10. Biały: białe słońce. 11. Czerwony: 
czerwony 12. Zielony: zielony 13. Niebieski: niebieski 14. Zielono-niebieski: ustalony kolor 
zielony/niebieski (cyjan) 15. Czerwono-zielony: ustalony kolor czerwony/zielony (żółty)
16. Niebiesko-czerwony: ustalony kolor niebiesko-czerwony (fioletowy)

2.2. Tryb sterowania przełącznikiem RGBW. (12 V AC, 2 przewody wyprowadzone) Sekwencja 15 trybów kolorów:

1. Wieczorne morze: powolna animacja niebieski/fioletowy 2. Wieczorne rzeki: powolna 
animacja zielony/żółty 3. Riwiera: powolna animacja niebieski/cyjan 4. Biały: słońce białe
5. Tęcza:R/G/B/W/RW/RG /GW/BW/GB/RB/RGB/RGW/RBW/GBW/RGBW stopniowa zmiana
6. Dyskoteka: zmiana migania R/G/B/W/RW/RG/GW/BW/GB/RB/RGB/RGW/RBW/GBW/RGBW
7. Cztery pory roku: RGBW/RG↓B↓W↓/R↓G↑/G↓B↑/B↓W↑/R↑G↑B↑W zanikanie zmieniające się
8. Impreza: zmiana skokowa kolorów R/G/B/W/RW/RG/GW/BW/GB/RB/RGB/RGW/RBW/GBW/
RGBW
9. Biały: czysto biały 10. Czerwony: kolor czerwony 11. Zielony: kolor zielony 12. Niebieski: kolor 
niebieski 13. Zielono-niebieski: zielony/niebieski (cyjan) 14. Czerwono-zielony: czerwony/zielony 
(żółty) 15. Niebiesko-czerwony: niebieski/czerwony (fioletowy)

 Obsługa lamp RGB/RGBW: 

• 15/16 wstępnie zaprogramowanych efektów i kombinacji można wybrać za pomocą 
włącznika/wyłącznika lamp basenowych. Wystarczy wyłączyć i włączyć w ciągu 3 sekund. 
(Przełącznik sterujący)
• Jeśli światło jest wyłączone na dłużej niż 20 sekund, po ponownym włączeniu zachowa 
najnowszy program. (Funkcja pamięci)
• Aby uzyskać synchronizację, upewnij się, że wszystkie lampy są prawidłowo zainstalowane 
na tym samym włączniku, po wyłączeniu ich zasilania przez ponad 20 sekund, włącz i wyłącz 
ciągle 3 razy, a następnie włącz je ponownie. Wszystkie przejdą do programu 1. (funkcja 
resetowania)

3. Tryb zdalnego sterowania RGB/RGBW (12VAC, 2 przewody) (z funkcją pamięci)

Przycisk ON: włączanie P. OFF: wyłączanie
P. BRI+: jasność +, skala 10-stopniowa

P. BRI-: jasność -, skala 10-stopniowa

P. B/PU: powolna animacja niebieski/fioletowy
P. G/YE: powolna animacja zielony/żółty
P. B/CY: powolna animacja niebieski/cyjan
P. R: statyczny czerwony kolor P. G: statyczny 
zielony kolor P. B: statyczny niebieski kolor 
P.  WHT: statyczny biały kolor P. YE: statyczny żółty kolor (R+G)
P. CY: statyczny kolor cyjan (G+B)
P. PU: statyczny fioletowy kolor (R+B)
P. Rainbow: stopniowa zmiana wielu kolorów 
P. Four Seasons: zmiana wielu kolorów
P. Disco: zmiana migania wielu kolorów
P.  Party: zmiana skoku wielu kolorów



4. Zewnętrzny tryb sterowania RGBW/RGB (12 V/24 V DC, wyjście 5/4)

WAŻNE: Ta sekcja dotyczy tylko lamp RGBW/RGB z 5/4 przewodami, 12VDC lub 24VDC. 

operatorzy basenów mogą zdecydować się na zainstalowanie sterowników w celu zbudowania 

dokładnego systemu sterowania. Specyfikacja kontrolera i zasilacza, zwłaszcza napięcie 

wejściowe, musi być dobrze znana użytkownikom i instalatorom przed instalacją. Niezastosowanie 

się do tego może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie systemu oświetlenia.

Instalacja
•Wszystkie lampy powinny być umieszczone na ścianie basenu około 700mm poniżej 
powierzchni wody, w miejscach łatwo dostępnych z górnej krawędzi basenu.

•Lampa jest przeznaczona do montażu w nowych basenach i/lub basenach z istniejącymi 
lampami montowanymi na powierzchni, które wymagają wymiany.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
●Nie używaj transformatorów elektronicznych, które mogą uszkodzić lampę. 

Powinno używać się przemysłowego transformatora częstotliwości, takiego 
jak transformator toroidalny i transformator kwadratowy.

●Częste wahania napięcia mogą nieodwracalnie uszkodzić lampę. Jeśli instalacja 
musi odbywać się w miejscach, w których zmiany te mogą być częste, system 
ochrony lamp musi być zainstalowany na instalacji elektrycznej basenu.

●Osoby zajmujące się instalacją powinny posiadać kwalifikacje wymagane do tego 
typu prac.

●Przestrzegaj aktualnych norm dotyczących zapobiegania wypadkom.
●Należy przestrzegać norm IEC 364-7-702: OKABLOWANIE W BUDYNKACH, 

OKABLOWANIE SPECJALNE, BASENY.
●Nie dotykaj żadnych elementów elektrycznych mokrymi stopami

Gwarancja 

Producent udziela gwarancji na te wypełnione żywicą lampy podwodne LED na wady 

materiałowe i produkcyjne przez okres dwóch lat od daty zakupu. Niniejsza gwarancja nie 

obejmuje urządzenia, które uległo uszkodzeniu w wyniku niewłaściwego użytkowania, 

przypadkowego uszkodzenia, niewłaściwej obsługi i/lub instalacji, a w szczególności wyklucza 

odpowiedzialność za bezpośrednie, przypadkowe uszkodzenia. 

(przewodów)

(montowane do ściany)

(włókno szklane)

(panel i wykładzina)

(beton i wykładzina)

(beton)

(zasilanie) (sterownik)


