
SK Užívateľská príručka pre RGB LED reflektor Solight WM-10W-RGB 

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie vonkajšieho LED reflektora. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny 
a dodržujte ich, aby vám výrobok slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. 

 

 

Inštalácia 

• Pred začatím montáže zariadenia, pri údržbe či demontáži je nutné vždy odpojiť napájanie vypnutím vypínača 
alebo ističa. 

• Práce spojené s pripojením lampy k napájaniu, by mali byť vykonané oprávnenou osobou s patričným 
oprávnením. 

• Počas činnosti lampy sa lampa zahrieva. Pred každou činnosťou vykonávanou na lampe, napr. údržba a pod., 
je nutné odpojiť lampu od napájania a počkať niekoľko minút do úplného vychladnutia lampy. 

• Zákaz používania lampy bez ochranného skla alebo s popraskaným ochranným sklom. 
• Svietidlo musí byť k elektrickej inštalácii pripojené troj-žilovým prívodom (s ochranným vodičom), ktorý je 

nutné priviesť do svietidla cez priechodku. 
•  Pripojenie je nutné vykonať nasledovne: 

 
L=fáza=hnedý kábel 
N=nulový vodič=modrý kábel 
Uzemnenie = zeleno-žltý kábel 
 

• Pred uvedením do prevádzky, je bezpodmienečne nutné skontrolovať správnosť pripojenia.  
• Pred upevnením lampy je nutné skontrolovať, či sú dodržané vzdialenosti od okolitých predmetov, vzdialenosť 

od ochranného skla k osvetľovanému predmetu musí byť najmenej 0,5m. 
• Nakoniec dotiahnite všetky skrutky a nastavte konzolu lampy pre dosiahnutie požadovaného osvetlenia. 

 
Ovládanie 
 
LED reflektor sa kompletne ovláda pomocou dodávaného diaľkového ovládača. Pomocou tlačidiel ON / OFF reflektor 
zapnete / vypnete. Tlačidlami so symbolmi "sĺnk" a šípok hore / dole zvyšujete / znižujete intenzitu svetla. Pomocou 
farebných tlačidiel meníte farbu svietenia. Tlačidlom s písmenom "W" prepnete svietenie na základnú bielu farbu. 
 
Reflektor ponúka funkcie prelínania farieb, ktorých aktiváciu vykonáte tlačidlami, ktoré sú popísané nižšie: 
 
Flash: Pomalé prelínanie troch farieb (červenej, modrej a zelenej) 
Smooth: Pomalé prelínanie siedmich farieb (červenej, modrej, zelenej, žltej, fialovej, oranžovej, bielej) 
Tlačidlo Fade (tri farvy) a Strobe (sedem farieb) ponúkajú rovnaké funkcie ako vyššie popísané tlačidlá, avšak v 
rýchlejšom tempe. 
 
Upozornenie 
 
Chráňte pred deťmi, nezasahujte do zapojenia. Technické zmeny sú vyhradené, uchovajte návod. 

Solight Holding, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou montážou lampy, nesprávnym 
zapojením k elektrickej inštalácii, použitím iného ako doporučeného príslušenstva, neschválenými technickými 
zmenami, alebo nedodržaním odporúčaní v tomto návode. 
 
Neprikrývajte, čistite len v stave odpojenom od elektrickej siete a nepozerajte sa priamo do reflektora. Dodržiavajte 
základné bezpečnostné opatrenia. 
 
Technické parametre 
 
Svetelný zdroj: 10W RGB LED;  
Materiál: Tlakovo liaty hliník 
IP65, Napätie: 220-240V, 50/60Hz 
 
 
Na výrobok je vystavené CE prehlásenie 
o zhode. K dispozícii na www.solight.cz 
Dovozca: Solight, CZ 

hnedý (L) 

uzemnenie (E) 

modrý (N) 

fáza: hnedý alebo červený 

uzemnenie: zelenožltý 

nulový vodič: modrý alebo 
čierny 

Príklady montáže 

http://www.solight.cz/

