
Инструкция
за работа с осветителни тела от серията

Дизайнерски осветителни тела
с дистанционно управление

Осветителните тела от серията Дизайнерски осветителни тела предлагани от фирма
Дианид, са стилни осветителни тела, подходящи за монтиране на таван или стена, според
Вашите предпочитания.

Чрез дистанционното управление можете да регулирате цветната температура по Ваш вкус
от топло до студено бяла. Това е възможно, тъй като вътрешната и външната част на
осветителното тяло могат да светят с различна цветна температура, независимо една от
друга. Имате възможност да използвате предварително записаните цветни температури или
да я настроите сами.

Как да настроите (промените) настройката на
дистанционното управление за работа с друго осветително
тяло?
Ако искате да настроите дистанционното управление за работа с друго осветително тяло от
същата серия, е необходимо да насочите дистанционното управление към осветителното
тяло на разстояние 20 см (или по-малко) и да натиснете бутона SETUP веднъж, след което
да го натиснете още веднъж и го задържите. Осветителното тяло ще се изключи и отново ще
се включи в рамките на 1-2 секунди, което означава, че дистанционното управление е
настроено и вече можете да управлявате осветителното тяло с него.

В комплекта не са включени батерии за дистанционното управление.

Имайте предвид следното: при изключване на осветителното тяло от дистанционното
управление, настройките за цветна температура и сила на светене ще бъдат запазени и при
следващо включване (от дистанционното управление), осветителното тяло ще има същите
настройки, с каквито сте го изключили. Ако изключвате осветителното тяло чрез ключа на
стената (или му спирате захранването по друг начин) настройките за светене няма да бъдат
запазени.

Опаковки и премахване на защитното фолио и хартия от
осветителното тяло

Осветителното тяло е опаковано в картонена кутия и уплътнено със стиропор. В кутията,
осветителното тяло е облепено със защитно фолио и хартия за допълнителна защита от
надраскване при транспортиране. ВАЖНО! При отстраняване на защитното фолио и хартия
не използвайте остри предмети или абразивни препарати и материали. Защитното фолио и
хартия трябва да се отстраняват внимателно и търпеливо с ръка. Препоръчително е да не



се използват други средства, тъй като те лесно могат да надраскат осветителното тяло.
Издраскани осветители тела не се подменят!

Ако смятате, че няма да се справите сами с отстраняването на защитното фолио, ние
можем да го направим вместо Вас напълно безплатно. В този случай е необходимо да
получите осветителното тяло от наш магазин лично.

Монтиране на осветителното тяло към таван/стена
За да монтирате осветителното тяло, първо трябва да фиксирате металната планка с
дюбели и винтове на мястото, където ще бъде поставено тялото, след което върху нея да
поставите с леко въртеливо движение самото тяло.

Захранване
За да захраните осветителното тяло е необходимо да свържете двата кабела, които излизат
от захранващият драйвър към захранващата мрежа (AC220V). Свържете единия кабел към
фазата, другия към нулата.

Описание на бутоните на дистанционното управление

- включване

- изключване

- бързо превключване между два интензитета дневна светлина -
силна и слаба

- бързо превключване между предварително запаметени цветни
температури - топло, дневно, студено бяло

- плавно намаляване силата на светене чрез задържане на
бутона

- плавно увеличаване силата на светене чрез задържане на
бутона

- променя цветната температура на външната част на тялото
към топла, а вътрешната към студена светлина

- променя цветната температура на външната част на тялото
към студена, а вътрешната към топла светлина

- бързо превключване към режим със слаба, топла светлина



За още информация и поръчка на всички осветителни тела, които предлага фирма Дианид
можете да посетите https://bgledfactory.bg. Ако имате някакви допълнителни въпроси, можете
да се свържете с нас на посочените в уеб сайта контакти.

● Дианид ЕООД притежава сертификат за качество по ISO9001:2008
● Сертификат на система за управление съгласно ISO14001:2015

https://bgledfactory.bg

