
CZ Uživatelská příručka pro RGB LED reflektor Solight WM-10W-RGB 

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení venkovního LED reflektoru. Pozorně si přečtěte následující pokyny a 

dodržujte je, aby vám výrobek sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. 

 

 

Instalace 

 Před započetím montáže zařízení, při údržbě či demontáži je nutné vždy odpojit napájení vypnutím vypínače 
nebo jističe. 

 Práce, spojené s připojením lampy k napájení, by měly být provedeny oprávněnou osobou s patřičným 
oprávněním. 

 Během činnosti lampy se lampa zahřívá. Před každou činností prováděnou na lampě, např. údržba apod., je 
nutné odpojit lampu od napájení a počkat několik minut do úplného vychladnutí lampy. 

 Zákaz používání lampy bez ochranného skla nebo s popraskaným ochranným sklem. 

 Svítidlo musí být k elektrické instalaci připojeno tří-žilovým přívodem (s ochranným vodičem), který je nutno 
přivést do svítidla přes průchodku.  

 Připojení je nutné provést následovně: 
 
L=fáze=hnědý kabel 
N=nulový vodič=modrý kabel 
Uzemnění = zeleno-žlutý kabel 
 

 Před uvedením do provozu, je bezpodmínečně nutné zkontrolovat správnost připojení. 

 Před upevněním lampy je nutné zkontrolovat, zda jsou dodrženy vzdálenosti od okolních předmětů, 
vzdálenost od ochranného skla k osvětlovanému předmětu musí být nejméně 0,5m. 

 Nakonec dotáhněte všechny šroubky a seřiďte konzolu lampy pro dosažení požadovaného osvětlení. 
 
Ovládání 
 
LED reflektor se kompletně ovládá pomocí dodávaného dálkového ovladače. Pomocí tlačítek ON/OFF reflektor 
zapnete/vypnete. Tlačítky se symboly „sluncí“ a šipek nahoru/dolů zvyšujete/snižujete intenzitu světla. Pomocí 
barevných tlačítek měníte barvu svícení. Tlačítkem s písmenem „W“ přepnete svícení na základní bílou barvu. 
 
Reflektor nabízí funkce prolínání barev, jejichž aktivaci provedete tlačítky, která jsou popsaná níže: 
 
Flash: Pomalé prolínání tří barev (červené, modré a zelené) 
Smooth: Pomalé prolínání sedmi barev (červené, modré, zelené, žluté, fialové, oranžové, bílé) 
Tlačítka Fade (tři barvy) a Strobe (sedm barev) nabízejí stejné funkce jako výše popsaná tlačítka, avšak v rychlejším 
tempu. 
 
Upozornění 
 

Chraňte před dětmi, nezasahujte do zapojení. Technické změny jsou vyhrazeny, uchovejte návod. 

SOLIGHT Holding, s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží lampy, nesprávným 
zapojením k elektrické instalaci, použitím jiného než doporučeného příslušenství, neschválenými technickými 
změnami, nebo nedodržením doporučení v tomto návodu. 
 
Nepřikrývejte, čistěte pouze ve stavu odpojeném od elektrické sítě a nedívejte se přímo do reflektoru. Dodržujte 
základní bezpečnostní opatření. 
 
Technické parametry 
 
Světelný zdroj: 10W RGB LED;  
Materiál: Tlakově litý hliník 
IP65, Napětí: 220-240V, 50/60Hz 
 
 
Na výrobek je vystaveno CE prohlášení 
o shodě. K dispozici na www.solight.cz 
 
Dovozce: Solight, CZ 
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