
NÁVOD K POUŽITÍ  

Řídící jednotka pro SUNLiTE a LED lištu 60, 90, 120cm 

E504 200  Řídící jednotka pro jedno svítidlo EAN 7350067690281 

E504 210  Řídící jednotka až pro 5 svítidel EAN 7350067690298 

PODMÍNKY ZÁRUKY 

Na zboží se vztahuje záruka 2 roky.  

Záruka se nevztahuje na zboží:   

- které bylo poškozeno napojením na jiný stmívač nebo jakýkoliv přístroj, než na originální kompatibilní příslušenství  

- které bylo poškozeno napojením na přístroj s nevyhovujícím napětím nebo na neoriginální stmívač a jiné příslušenství 

- které byly poškozeny příliš vysokou nebo příliš nízkou provozní teplotou, než je teplota doporučená 

- které viditelně podlehly mechanickému poškození, např. upuštěním na beton 

- které byly nezpůsobilou osobou demontovány z důvodu řešení nějakého problému nebo opravy 

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte návod k použití a uchovejte ho pro případ pozdější potřeby. 

VAROVÁNÍ 

Před použitím produktu si pečlivě prostudujte následující instrukce a řiďte se dle nich.  

- Toto zařízení není určeno pro venkovní použití.  

- Provozní teplota: -20°C - +40°C. 

- Před instalací zařízení se ujistěte, že jsou vaše ruce suché.  

- Zařízení musí být umístěno v dobře větraném prostoru. Nesmí být umístěno v zapečetěné skříni.  

- Při neopatrné manipulaci s transformátorem při zapojování, může dojít k úrazu elektrickým šokem.  

- Veškeré potřebné elektromontážní práce při instalaci svítidla musí být provedeny kvalifikovanou osobou. 

- Nepoužívejte produkt pokud se nerozsvítí, začne blikat nebo pokud produkuje pouze slabé světlo.  

- V případě poruchy zařízení okamžitě vypněte. Nikdy se nepokoušejte zařízení spravit svépomocí, jelikož to pro vás může 

mít vážné poškozující následky, invaliditu nebo smrt. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Řídící jednotka pro jedno svítidlo 

Připojte řídící jednotku k transformátoru 24V DC, který je součástí balení svítidla SUNLiTE/LED lišty.  

Provozní napětí řídící jednotky: 24V DC 

Ochranná třída: IP54 

Životnost: 25000h 

Instalace 

Zapojte řídící jednotku mezi transformátor a svítidlo.  

- Odpojte kabel vyvedený ze svítidla od kabelu od transformátoru.  

- Připojte řídící jednotku k příslušnému konektoru. 

Řídící jednotka až pro 5 svítidel 

Připojte řídící jednotku k transformátoru, který je součástí balení řídící jednotky. Pozor! Nepřipojujte řídící jednotku 

k transformátoru, který je součástí balení svítidla SUNLiTE!  

Provozní napětí řídící jednotky: 24V DC 

Ochranná třída: IP54 

Životnost: 25000h 

Instalace 

Zapojte řídící jednotku mezi transformátor a svítidlo.  

- Odpojte kabel vyvedený ze svítidla od kabelu od transformátoru.  

- Připojte řídící jednotku k příslušnému konektoru. 

Umístění 

Umístěte svítidlo na vhodné místo v interiéru, kde je teplota mezi 16 a 26°C. 



Péče a skladování 

Skladujte svítidlo a balení mimo dosah dětí. V přístroji nejsou žádné uživatelsky opravitelné části.  

Nakládání s odpadem: Nakládejte s tímto produktem jako s elektronickým odpadem.  

VÝBĚR SVÍTÍCÍCH REŽIMŮ A STMÍVÁNÍ 

Řídící jednotka má jedno tlačítko pro výběr svítícího režimu a dvě tlačítka pro ovládání funkce stmívání. Každý režim svícení 

má jeden indikátor (červená LED), která se rozsvítí, když je režim aktivní.  

Řídící jednotka má digitální displej, který ukazuje zbývající čas svícení vybraného režimu.  

Výběr svítícího režimu 

Pro výběr svítícího režimu slouží tlačítko s nápisem SELECT. Stisknutím tlačítka SELECT můžete vybrat jeden ze čtyř svítících 

režimů: Ostatní, Květina, Bylinka nebo Salát.  

Funkce stmívání 

Svítidlo lze stmívat v 10 stupních. Pro funkci stmívání slouží tlačítka pod displejem s vyobrazenými šipkami. Tlačítko s šipkou 

nahoru zvyšuje jas svítidla. Tlačítko s šipkou dolů jas svítidla snižuje.  

Digitální displej 

Displej ukazuje zbývající čas, 0-24h.  

Výběr svítícího režimu 

Ostatní, Květina, Bylinka, Salát 

Stisknutím tlačítka SELECT měníte režim svícení. Aktivní je ten režim, u kterého svítí červené světýlko. Na digitálním displeji 

můžete zkontrolovat zbývající čas svícení. V závislosti na vybraném režimu se mění doba svícení. V režimu „Ostatní“ je doba 

svícení 24 hodin.  

Časovač v řídící jednotce lze vynulovat přidržením tlačítka SELECT po dobu delší než 1 vteřinu. LED svítidlo zabliká jednou a 

indikátor vybraného režimu svícení se rozsvítí. Poté je časovač resetovaný.  

Manuál režimu „Ostatní“  

Svítidlo svítí 24 hodin.  

Doba svícení: Vyberte režim „Ostatní“ a podržte tlačítko SELECT déle než 5 vteřin, dokud číslo „24“ na displeji nezabliká. 

Nyní můžete změnit dobu svícení. Dobu svícení po jedné hodině změníte pomocí tlačítka s šipkou nahoru/dolů. Dobu svícení 

můžete nastavit libovolně v rozpětí 0-24 hodin.  

Doba spuštění 

Jakmile vyberete režim svícení (Ostatní, Květina, Bylinka nebo Salát) stisknutím tlačítka SELECT, spustí se časovač. Pokud 

chcete změnit čas, kdy se svítidlo rozsvítí, můžete upravit dobu spuštění. Stiskněte tlačítko s šipkou dolů a přidržte ho déle 

než 5 vteřin, dokud na displeji neblikne „0“. Nyní můžete pomocí tlačítka s šipkou nahoru/dolů nastavit dobu spuštění. Čas 

spuštění může být zvýšen o 11 hodin nebo snížen o 12 hodin.  

Obnovení výchozího nastavení 

Pokud chcete resetovat časovač, proveďte následující: Odpojte přívodní kabel od transformátoru -> Stiskněte a podržte 

tlačítko SELECT -> Zapojte zpět přívodní kabel. Displej a LED provedou testovací sekvenci a jednotka je resetovaná do 

originálního nastavení.  

Ostatní Zapnuto: 24h Vypnuto: 0h Stmívání: stupeň 5 

Květina Zapnuto: 12h Vypnuto: 12h Stmívání: stupeň 4 

Bylinka Zapnuto: 18h Vypnuto: 6h Stmívání: 10 

Salát Zapnuto: 16h Vypnuto: 8h Stmívání: 7 

Distributor pro Českou republiku: HOLAS Lighting, s.r.o., Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, Česká republika 

E-mail: info@holas-lighting.cz, Web: www.holas-lighting.cz  

E-mail: info@led-zahrada.cz, Web: www.led-zahrada.cz  

mailto:info@holas-lighting.cz
http://www.holas-lighting.cz/
mailto:info@led-zahrada.cz
http://www.led-zahrada.cz/

