
ŻARÓWKA LED RGB Z PLOTEM 16 KOLORÓW E27
model: OLRGB.B3.0W-E27R  

Instrukcja obsługi

1.Informacje podstawowe:
Kolorowa żarówka dekoracyjna RGB LED sterowana pilotem na podczerwień.

Cechy produktu:

• Dzięki pilotowi IR kompaktowych rozmiarów można w łatwy sposób sterować świeceniem 
żarówki. Można włączyć / wyłączyć i ustawić kolory i jasność.

• Zastosowanie: oświetlenie architektoniczne, oświetlenie domu, kina domowego, studia, 
prywatny klub, oświetlenie reklam, restauracje, hotele, scenę, oświetlenia dzieł sztuki itp.

• 10-krotnie mniejszy pobór prądu w stosunku do standardowych żarówek
• Bardzo mała emisja ciepła - nie nagrzewa się tak ja zwykła żarówka.

Funkcje:

• Świecenie 16 kolorami do wyboru (zgodnie z kolorami na pilocie)
• Regulacja jasności
• Funkcja FLASH: szybka automatyczna zmiana kolorów
• Funkcja STROBE - wolna automatyczna zmiana kolorów
• Funkcja FADE - szybkie automatyczne, płynne przechodzenie z jednego koloru na inny
• Funkcja SMOOTH - wolne automatyczne płynne przechodzenie z jednego koloru na inny

Specyfikacja:

• Gwint: E27 (duży gwint)
• Napięcie: 230V
• Średnica żarówki: 60mm
• Kolor obudowy: srebrny

W zestawie:

• Żarówka LED RGB
• Pilot zdalnego sterowania
• Bateria CR2025

2. Instalacja i uruchomienie
Produkt przeznaczony jest do oświetlania pomieszczeń wewnątrz, może być instalowany wyłącznie 
w suchych, zamkniętych pomieszczeniach. Produkt przeznaczony jest do umieszczenia w oprawce 
lampy E27.

Wkładanie/ wymiana baterii
• Podczas pierwszego uruchomienia, sprawdź pasek zabezpieczający w komorze baterii pilota

na podczerwień, usuń pasek zabezpieczający. Pilot zdalnego sterowania jest teraz gotowy do
pracy.

• Bateria wymaga wymiany jeśli zasięg pilota zdalnego sterowania zmniejsza się lub jeśli 
żarówka LED nie reaguje na pilota.

• Aby wymienić baterię odblokuj blokadę na komorze baterii na przykład za pomocą 
płaskiego śrubokrętu, po czym uchwyt na baterie oraz bateria może zostać usunięta. 
Wymień zużytą baterię na nową typu CR2025. Po włożeniu baterii. Należy pamiętać o 
zachowaniu prawidłowej polaryzacji (plus / + i minus / - )/. Dodatni biegun jest oznaczony 



znakiem + i musi być skierowany do dołu w pilocie zdalnego sterowania. Włóż ponownie 
uchwyt na baterie do pilota na podczerwień zapewniając prawidłową polaryzację, nie 
używaj siły.

Wkładanie żarówki LED do gniazda E27
Uwaga – nigdy nie dotykaj wnętrza gniazda E27; zagrożenie porażenie prądem!.
Nie wkładaj żadnych innych przedmiotów do gniazda. Jeśli żarówka którą chcesz usunąć jest 
uszkodzona ( np. Rozbite szkło żarówki) należy wyłączyć całkowicie zasilanie gniazda E27. Aby to
zrobić wyłącz prąd lub wykręć bezpiecznik.
Sprawdź potencjał zerowy przy pomocy odpowiedniego urządzenia mierzącego.

– Odkręć starą żarówkę z gniazda E27 obracając żarówkę w lewo, odwrotnie do wskazówek 
zegara.

– Wkręć nową żarówkę LED do gniazda E27 w prawo zgodnie z wskazówkami zegara. Nie 
używaj siły podczas wkręcania.

Działanie
Włącz lub wyłącz żarówkę LED za pomocą włącznika światła. Gdy dioda LED jest włączona za 
pomocą włącznika światła, więcej funkcji jest dostępna za pomocą pilota zdalnego sterowania. 
Steruj świeceniem lampy naciskając wybranyprzycisk na pilocie.

– W przypadku wielu żarówek LED sterowanych jednocześnie, nie powinny być one 
zainstalowane zbyt daleko od siebie. Utrzymuj odległość kilku metrów do żarówek LED 
aby zapewnić działanie pilota za pomocą niewidzialnej wiązki światła na podczerwień.

– Jeśli jest obecnych kilka żarówek LED i tylko jedna powinna być sterowana, przytrzymaj 
wiązkę światła pordzewień z pilota jak najbliżej żarówki. Niemniej jednak odbicia na 
obiektach w bezpośrednim sąsiedztwie mogą spowodować działanie identycznych żarówek 
LED i reakcję na pilota na podczerwień.

3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej 
eksploatacji

1. Czyścić wilgotną szmatką. Nie używać silnych detergentów ani rozpuszczalników.
2. Chronić przed ekstremalnie niskimi i wysokimi temperaturami.
3. Nie rzucać, nie siadać na urządzenie.
• Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie zostawiaj baterii leżących na ziemi; istnieje ryzyko połknięcia przez dzięki lub 

zwierzęta domowe. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z 
lekarzem.

• Nieszczelne lub uszkodzone baterie mogą doprowadzić do poparzeń. Dlatego należy 
stosować odpowiednie rękawice ochronne.

• Upewnij się że baterie nie zostały zwarte, zdemontowane lub wrzucone do ognia . Istnieje 
ryzyko wybuchu.

• Wymień rozładowaną baterię jak najszybciej na nową lub usuń zużyta baterię z pilota 
zdalnego sterowania.


