
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

LAMPA MODUŁOWA LED DOTYKOWA 

ŚCIENNA KOLOR 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1. Napięcie wejściowe: 5V2A 

2. Napięcie wyjściowe: 5V 

3. Źródło światła: 6x LED 

4. Moc: 1.2W 

5. Jasność: 120 lumenów 

6. Maksymalny zasięg pilota: 8 metrów 

7. Wymiary produktu: 10.3 x 9 x 3 cm 

8. Długość przewodu USB: 1.5m 

 

 



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

 

• 10 sześciokątnych lampek 

• 1 pilot sterujący 

• 1 przewód USB 

• 10 dwustronnych taśm 

• 10 łączników 

• 1 instrukcja obsługi 

MONTAŻ I OBSŁUGA LAMP 

 

1. Połącz lampy za pomocą dołączonych do zestawu łączników. Upewnij się, że 

dolne oraz górne powierzchnie są równe, bez wyczuwalnej różnicy poziomów. 

2. Po ułożeniu pożądanego wzoru, podłącz przewód USB do lampy znajdującej 

się najbliżej gniazda sieciowego. Drugi koniec przewodu USB wepnij do 

adaptera USB dobrej jakości o napięciu wyjściowym 5V2A (brak adaptera w 

zestawie), a następnie wepnij adapter do najbliższego gniazda sieciowego. 

3. Wyjmij pilot z opakowania, skieruj go w kierunku lamp i naciśnij przycisk 

włączania. Jeśli któraś z lamp nie włączyła się, skieruj pilot w jej kierunku i 

ponownie naciśnij przycisk włączania. Jeśli lampa dalej się nie włącza, 

sprawdź, czy łącznik jest dobrze podłączony.  

4. Odłącz lampy od źródła zasilania, połóż je na równej powierzchni tyłem do 

góry. Do każdego elementu przyklej jedną taśmę dwustronną. 

5. Dokładnie wyczyść miejsce, gdzie chcesz przykleić lampy. Upewnij się, że na 

tej powierzchni nie znajduje się żaden kurz ani pył, oraz ze została ona 

odpowiednio odtłuszczona. Podnieś połączone lampki i przyklej je do 

przygotowanej wcześniej miejsca.  

6. Podłącz zasilanie i za pomocą dołączonego pilot wybierz interesujący Cię 

program. Aby indywidualnie ustawić kolor każdej lampy, dotknij jej środka.  

7. Wolny port USB lampy może być wykorzystany do zasilenie innego urządzenia. 

 

OPIS FUNKCJI PILOTA 

 

Przycisk Funkcja  Przycisk Funkcja 

ON/OFF Włączanie/Wyłączanie 

 

Wyłączenie po 30 
minutach 

Kolorowy 
przycisk 

Wybór ustalonego 
koloru 

FLASH Migotanie 

FADE Automatyczne 
przenikanie  

Obniżenie jasności 

JUMP Przeskakiwanie 
kolorów  

Zwiększenie jasności 



 

OSTRZEŻENIA 

 

1. Należy korzystać jedynie z adaptera USB wysokiej jakości, o stabilnym 

napięciu wyjściowym 5V2A. Niestabilne źródło zasilania sprawi, że lampka 

będzie migotać i pracować w sposób nieprawidłowy. 

2. Podczas korzystania z pilota, należy znajdować się w zakresie jego 

maksymalnego zasięgu pracy i skierować go bezpośrednio na lampę. 

3. Podczas dotykowej obsługi lamp nie należy naciskać ich zbyt szybko. Pamiętaj, 

aby naciskać jedynie na środek lampy. 

4. Lampa zużywa najwięcej energii podczas świecenia się na biały kolor. Nie 

należy wtedy do jednego źródła zasilania podłączać więcej niż 7 lamp. W 

przypadku innych kolorów, podłączenie większej ilości lamp jest możliwe. Do 

adaptera nie należy podłączać innych urządzeń. 

5. Przed przyklejeniem lamp za pomocą taśmy należy odpowiednio przygotować 

podłoże, oczyszczając je i odtłuszczając, aby zapewnić wystarczające 

trzymanie. Możliwy jest również montaż za pomocą kołków montażowych 

(brak w zestawie).  
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