
                    BRUKSANVISNING  

                                                           Poolbelysning LED PAR56-12V AC 

1. Om produkten  

12 Volt AC PAR56 LED-lampor kan ersätta traditionella PAR56-lampor i pooler.  

2. Installation  

OBS: Försiktighetsåtgärd - byt ut o-ringen vid byte av glödlampan i det gamla poolbelysningssystemet. 
Installera ej en reservglödlampa om glödlampans originalskyddet har blivit förvrängt på grund av 
överhettning. 

Kontrollera att lamporna är anslutna till ringkärnetransformatorn med en effekt som är minst lika med 
effektsumman för alla lampor. Det är inte tillåtet att använda elektroniska och elektromagnetiska 
transformatorer. För att synkronisera RGB-lampor måste de kopplas till en och samma transformator. 
Lampor ska bäras försiktigt på en ren handduk. 

• Koppla bort apparaten från elnätet innan lampan byts ut. 

• Ta bort den gamla lampans hölje enligt tillverkarens instruktioner. 

• Skruva loss den vattentäta sviveln och låt ledningen (3) sakta lossas. 

• Skruva loss fästena (2) från den bakre änden (1). 

• Kontrollera o-ringens och lamphöljens tillstånd. Byt ut vid behov. 

• Anslut LED-lampan, dra åt stöden och sätt in reflektorn i höljen. 

• Sätt på stödtätningen och slå på elnätet. 

• I fallet av 16-program-lampor, kontrollera varje program. 

3. Användning 

16P-modellen med fjärrkontroll: 

Denna version är utrustad med ett manuellt programmeringssystem med 11 statiska färger och 5 miljöer som ställs 
in via fjärrkontrollen. För att använda fjärrkontrollen, placera den framför lampan inom 10 meter samt dra ut 
antennen. Lampans metallhölje kan störa radiosignalen från fjärrkontrollen och begränsa dess funktionsområde till 
1-2 meter. Använd i så fall huvudströmbrytaren för att byta lampprogrammet. När lampan släcks och tänds inom 2 
sekunder ändras programmet. Om lampan släcks i mer än 10 sekunder och slås på igen, återställs det senast 
använda programmet. En speciell pilotomkopplare, monterad vid transformatorutgången, krävs för att styra 
flerlampssystemet.  

Konfigurera fjärrkontrollen med lamporna monterade i poolen första gången den används. 

Konfigurationsprocess:  

• Sätt i batterierna i fjärrkontrollen 

• Slå av och på lampan två gånger 

• Tryck på och håll ned O- och S-knapparna i 1 sekund 

• Varje lampa kommer att blinka vitt för att bekräfta korrekt konfiguration.  



Lampans färg ändras genom att trycka på C- eller P-knappen. 

4. Garanti  

PAR56 LED-lampan är garanterad mot defekter i utförande och material (elektroniska komponenter) under en period 
av 24 månader. (behåll fakturan/inköpskvittot) 

Lampan garanteras inte för problem som orsakas av: extern stöt, kortslutning eller överdriven åtdragning. Garantin 
täcker inte produkten om den är ansluten till en felaktig elförsörjning. 

Villkoret för denna garanti är strikt efterlevnad av monterings- och underhållsinstruktionerna. Enligt garantivillkoren 
är tillverkaren eller distributören skyldig att byta ut eller reparera den defekta produkten eller komponenten 
kostnadsfritt. Alla övriga kostnader bärs av köparen. 

För att reparera produkten, låt den inspekteras av tillverkaren eller distributören. Garantin täcker inte skador som 
uppenbarligen orsakats av användaren. 

Produktskador orsakade av användning, defekter orsakade av felaktig montering och/eller installation samt 
modifieringar av produkten som utförts utan skriftligt medgivande från tillverkaren omfattas inte heller av garantin.  


