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OSTRZEŻENIE: Po zakończeniu eksploatacji tego 
produktu nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi domowymi odpad-
kami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywa 2002/96/EC) obowią-
zującej w Unii Europejskiej dla zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego należy stosować osobne sposoby utylizacji.

W Polsce zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest 
umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu ozna-
kowanego symbolem przekreślonego kosza.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, obowiąza-
ny jest do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktu zbie-
rania zużytego sprzętu. Punkty zbierania są prowadzone m.in. przez sprzedawców 
hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne, 
prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.

Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości 
odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz za-
pewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. 
Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w 
zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie nega-
tywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
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IMPORTER:

Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane informacje  w 
poniższej instrukcji nie są wolne od błędów. Wyprodukowano w ChRL

PODŁĄCZENIE:

Sterownik do taśm LED RGB  
z IC na podczerwień  

z pilotem 24 przyciski. 



OPIS
Sterownik LED RGB  to konieczny element do wykonania oświe-
tlenia w technologii LED RGB. To dzięki kontrolerowi można wy-
dobyć z taśmy ledowej multikolorowej oczekiwany kolor oświe-
tlenia, lub wybrać jeden z dynamicznych efektów oświetlenia.
Sterownik definiowany jest do współpracy z dowolnym źró-
dłem oświetlenia LED RGB zasilanym napięciem stałym 12VDC.  
Szczególnie polecany  do współpracy z taśmami LED RGB z na-
szej oferty. 
Sterownik posiada załączony pilot, z 28 przyciskami, który umoż-
liwia płynną zmianę kolorów oraz wybór trybu pracy. Funkcje dy-
namicznej zmiany kolorów pozwolą osiągnąć wspaniałe efekty 
świetlne za dotknięciem kilku przycisków.
Maksymalny zasięg pilota wynosi 6 - 12 metrów. 
Sterownik obsługuje dowolny rodzaj oświetlenia LED RGB nie 
przekraczającego łącznego prądu 2A na kanał. W przypadku 
podłączenia oswietlenia o wyższym poborze prądu, konieczne 
jest zastosowanie wzmacniacza sygnału LED RGB.

ZASTOSOWANIE:
• Dekoracje budynków: firmy, lotniska, dworce
• Dekoracje wewnętrzne: hotele, restauracje, puby, dom

• wybrać tryb statyczny świecenia, 
• tryb przenikania kolorów – dla trzech i siedmiu kolorów
• zmieniać sposób zmiany kolorów
• decydować o barwie światła

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Urządzenie powinno być podłączone przez wykwalifikowa-

nego elektryka
2. To nie jest produkt wodoodporny – trzymaj go z daleka od 

wody.
3. Odpowiednia wentylacja i odprowadzanie ciepła bedzie 

sprzyjać dobremu działaniu
4. Nie trzymaj w pobliżu pól magnetycznych lub wysokich źró-

deł napięć
5. Przed włączeniem upewnij się, ze zasilanie jest odpowied-

nie
6. Upewnij się, że prąd nie przekracza zakresu
7. Przed włączeniem upewnij się, że przewody są prawidłowo 

podłączone
8. Unikaj przegrzania
9. W przypadku awarii nie podejmuj prób naprawczych, ale 

skontaktuj się z producentem

• Dekoracje zewnętrzne: parki, mosty, atrakcje turystyczne
• Inne: pojazdy

SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE
• Sterownik do taśm LED RGB z IC na podczerwień z pilotem 

24 przyciski.
• Napięcie zasilania: 12V DC
• Prąd wyjściowy: 2A/kanał
• Wyjście: 3 kanały
• Sposób podłączenia: wspólna anoda
• Temperatura pracy: -20°C ~ +60°C
• Moc wyjściowa: < 72W
• Pobór mocy: <1W
• Wymiary: 63 x 35 x 22 mm
• Waga netto: 58 g
• Waga brutto: 78 g

PRZYCISKI
Za pomocą przycisków możemy:
• zwiększać i zmniejszać prędkość efektów świetlnych, 


