
Żarówka TebasLED - Instrukcja ObsługiPL

WAŻNE: Instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas instalacji i uruchomienia. Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed instalacją i przechowywać
ją w dostępnym miejscu.

1. ZASTOSOWANIE: Żarówka jest przeznaczona do montażu w każdego rodzaju basenach: foliowych, betonowych, a także poliestrowych.
Przeznaczona do montażu w standardowej niszy PAR56.

2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
- żarówka
- instrukcja

3. DANE TECHNICZNE:
Napięcie: 12V
Klasa bezpieczeństwa: IP68
Żywotność: 50.000 godzin dla LED, 1.000 godzin dla halogenów.

Wymiary kabli podano dla maksymalnej odległości 6 metrów.

4. WYMIARY:

5. MONTAŻ ŻARÓWKI:
Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie elektryczne. Montaż powinien być wykonany przez osobę odpowiednio do tego wykwalifikowaną. Wykonaj montaż puszki
lampy. Wykonaj podłączenie elektryczne kabla żarówki. Pozostaw 1,5 m. kabla w puszce, aby w przypadku wymiany żarówki można było przeprowadzić to na brzegu basenu.
Umieść żarówkę w puszce. Zamontuj pozostałe elementy (dołączone do lampy). Zamontuj ramkę i przykręć przy użyciu śrub.
Wymiana żarówki:
Odłącz zasilanie elektryczne. Nowa żarówka powinna mieć takie same parametry, jak poprzednia. Odkręć ramkę. Wykonaj połączenie elektryczne nowej żarówki. O-ring powinien być
również wymieniony razem z żarówką. Umieść żarówkę w puszcze. Przykręć ramkę.

6. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA:

7. WARUNKI GWARANCJI:

Kod

24850

24880

24881

24882

24883

24884

Nazwa

Żarówka halogenowa

Żarówka TebasLED

Żarówka TebasLED MAXI

Żarówka TebasLED RGB

Żarówka TebasLED MAXI RGB

Żarówka TebasLED

Moc

300W

14W

30W

20W

18W

18W

Lumeny

2000

1080-1180

2200-2400

650-720

870-920

1500-1650

Ilość ledów

-

14 SMD

60 SMD

252

18

252

Światło

ciepłe białe

zimne białe

zimne białe

kolorowe

kolorowe

ciepłe białe

Kabel

2x4 mm

2x2,5 mm

2x2,5 mm

2x2,5 mm

2x2,5 mm

2x2,5 mm

Terminale

-

2 AC

2 AC

2 AC

2 AC

2 AC
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�Montaż powinien być wykonany przez osobę odpowiednio do tego wykwalifikowaną. Podłączenie elektryczne powinno być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.
�Żarówka nie może być uruchamiana "na sucho". Jest przeznaczona tylko i wyłącznie do uruchomienia w basenie napełnionym wodą.
�Przy dostawie towaru należy upewnić się, że nie został uszkodzony w transporcie.
�Należy upewnić się, że dławik jest dokręcony do końca. Produkt może być montowany tylko w puszce PAR56.
�Przednie szkło żarówki może ulec pęknięciu, jeśli wypuścisz całkowicie wodę z basenu przy temperaturze poniżej 5°C.
�Przednie szkło żarówki może ulec pęknięciu w przypadku upadku lub zbyt mocnego dokręcania.
�Nie montować produktu w przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia mienia, ciała a nawet śmierci.
�Nie używać produktu w miejscach, gdzie może wystąpić wyciek elektryczny.
�Należy upewnić się, że napięcie nie jest wyższe niż 12V. W przeciwnym razie producent nie ponosi odpowiedzialności za żywotność produktu.
�Produkt może działać nieprawidłowo w przypadku wahań napięcia. W tym przypadku produkt nie podlega gwarancji.
�Nie należy używać żarówki bez uziemienia i ochrony elektrycznej.
�Należy upewnić się, że całe zasilanie elektryczne zostało odłączone przed konserwacją lub wymianą żarówki.
�Żarówka powinna być całkowicie wyjęta z wody podczas konserwacji lub wymiany. Nie należy obsługiwać urządzenia z mokrymi rękami.
�Producent nie ponosi odpowiedzialności za urządzenie elektryczne, które nie są przeznaczone do pracy z żarówką i za związane z nimi niepożądanymi działaniami.
�Żarówka powinna być montowana jedynie w niepalnych materiałach. Żarówka nie powinna być używana, gdy jej świecąca część jest czymś przykryta.
�Produkt powinien być używany tylko i wyłącznie z transformatorem basenowym.
�Nie należy patrzeć bezpośrednio na żarówkę, podczas jej działania.
�Nie należy używać do czyszczenia produktów takich jak alkohol czy benzyna.
�W przypadku awarii, jeśli nie masz kwalifikacji do naprawy urządzenia, należy skontaktować się ze specjalistycznym serwisem technicznym.
�Należy przestrzegać norm dotyczących zapobiegania wypadkom. 
�pH wody w basenie powinno wynosić od 7.2-7.6. Żarówka jest odporna na działanie chemikaliów, jeśli nie przekraczają następujących wartości stężenia: chlor 2 g/l, brom 5 g/l,
chlorek sodu (NaCl) 6 g/l.

�Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy począwszy od daty zakupu.
�W przypadku awarii występujących w okresie gwarancyjnym wszelkie koszty naprawy, jeśli ta jest zasadna, ponosi Sprzedawca.
�Sprzedawca zwraca zapłatę Klientowi lub zapewnia nowy produkt, jeśli nie ma możliwości naprawy.
�Okres gwarancji nie rozpoczyna się na nowo po naprawie lub wymianie żarówki; trwa w dalszym ciągu od pierwotnej daty zakupu.
�Nabywca musi przedstawić dokument zakupu w celu spełnienia warunków gwarancji.
�Nabywca musi udowodnić brak lub niezgodność produktu z jego zapotrzebowaniem, jeśli upłynął więcej niż 1 miesiąc od dostarczenia produktu do Nabywcy.
�Instalacja, użytkowanie i podłączenie przewodów musi być wykonane zgodnie z instrukcją, aby żarówka podlegała gwarancji.
�Uruchamianie żarówki "na sucho" skutkuje unieważnieniem gwarancji. Używanie żarówki niezgodnie z jej przeznaczeniem 
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skutkuje unieważnieniem gwarancji. 
Uszkodzenia wynikające ze złego montażu i eksploatacji nie podlegają gwarancji.
Reklamowana żarówka musi zostać dostarczona do Sprzedawcy na koszt Nabywcy. Jeśli istnieje potrzeba dostarczenia żarówki do producenta koszty transportu ponosi Nabywca.
Gwarancji udziela Producent, nie Sprzedawca.
W przypadku, gdy produkt był niewłaściwie przechowywany, czyszczony, został naprawiany przez niewykwalifikowane osoby lub przy użyciu nieoryginalnych części lub używany był 

niezgodnie z przeznaczeniem skutkuje to unieważnieniem gwarancji.
Przednie szkło żarówki może ulec pęknięciu, jeśli wypuścisz całkowicie wodę z basenu przy temperaturze poniżej 5°C - taka awaria nie podlega gwarancji.
Produkt używany w temperaturze niższej niż 5°C i wyższej niż 50°C nie podlega gwarancji.
Zakup produktu jest równoznaczny z akceptacją warunków gwarancji.
Producent jest upoważniony do podjęcia decyzji o charakterze usterki.
Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku nieprawidłowego montażu, eksploatacji, konserwacji i podłączenia elektrycznego.



TebasLED Pool bulb - Manual InstructionEN

IMPORTANT: The manual contains important safety information during installation and start-up. Please read this manual before installation and keep it in an accessible place. 

1. APPLICATION: The bulb is designed for installation in all types of pools: liner, concrete and also polyester. Designed for installation in the standard PAR56 niche. 

2. BOX CONTENT:
- bulb
- instruction

3. TECHNICAL DATA:
Voltage: 12V
IP Class: IP68
Lifetime: 50.000 hours for LED, 1.000 hours for halogens.

 Cable dimensions are given for a maximum distance of 6 meters.

4. DIMENSIONS:

5
Disconnect the power supply before proceeding with the installation. The assembly should be made by a qualified person. Make the assembly of the lamp niche. 
Make the cable electrical connection. Leave 1.5 m of the cable in the niche so that you can carry it out at the edge of the pool if you change the light bulb. Place the bulb in a niche. 
Mount the remaining elements (includes with lamp). Mount the frame and screw it with screws. 
Bulb replacement: Disconnect the power supply. New bulb should have same characteristic as changed one. Remove the frame. Make electrical cable connection of new bulb.
O-ring should be replaced together with bulb. Place bulb into the niche. Screw the frame.

. BULB ASSEMBLY:
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7. WARRANTY CONDITIONS:

. SAFETY WARNINGS:

Code

24850

24880

24881

24882

24883

24884

Name

Halogen bulb

TebasLED bulb

TebasLED MAXI bulb

TebasLED RGB bulb

TebasLED MAXI RGB bulb

TebasLED bulb

Power

300W

14W

30W

20W

18W

18W

Lumens

2000

1080-1180

2200-2400

650-720

870-920

1500-1650

LEDs Qty.

-

14 SMD

60 SMD

252

18

252

Light

white warm

white cold

white cold

color

color

white warm

Cable

2x4 mm

2x2,5 mm

2x2,5 mm

2x2,5 mm

2x2,5 mm

2x2,5 mm

Terminals

-

2 AC

2 AC

2 AC

2 AC

2 AC
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�Mounting should be done by a qualified person. The electrical connection should be made by a qualified electrician.
�The bulb can not be "run dry". It is intended only for running in a pool filled with water.
�When delivering goods, make sure that it has not been damaged in transport.
�Make sure that the throttle is fully tightened. The product can only be installed in the PAR56 niche.
�The front glass of the bulb may break if you let the water completely out of the pool at a temperature below 5°C. 
�The front glass of the bulb may break in the event of a fall or excessive tightening.
�Do not install the product if the electric cable is damaged. Otherwise damage to property, body or even death may occur.
�Do not use the product in places where an electric leak may occur.
�Make sure that the voltage is not higher than 12V. Otherwise, the manufacturer is not responsible for the product's lifespan.
�The product may malfunction in case of voltage fluctuations. In this case, the product is not covered by the warranty.
�Do not use the bulb without grounding and electrical protection.
�Make sure that all electrical power has been disconnected before servicing or replacing the light bulb.
�The bulb should be completely removed from the water during maintenance or replacement. Do not operate the device with wet hands.
�The manufacturer is not responsible for electrical devices that are not designed to work with a light bulb and for related adverse actions.
�The bulb should only be installed in non-combustible materials. The light bulb should not be used when its light-emitting part is covered with something.
�The product should only be used with a pool transformer.
�Do not look directly at the light bulb while it is operating.
�Do not use products such as alcohol or gasoline for cleaning.
�In the event of a failure, if you do not have the qualifications to repair the device, please contact the specialist technical service.
�Accident prevention standards must be complied with.
�The pH of the pool water should be between 7.2-7.6. The bulb is resistant to chemicals if it does not exceed the following concentration values: chlorine 2 g/l, bromine 5 g/l,
sodium chloride (NaCl) 6 g/l.

�   The warranty period is 6 months from the date of purchase.
�In the event of breakdowns occurring during the warranty period, all repair costs, if reasonable, shall be borne by the Seller.
�The Seller returns the payment to the customer or provides a new product if it is not possible to repair.
�The warranty period does not start again after the bulb has been repaired or replaced; continues from the original date of purchase.
�The Buyer must provide a purchase document to meet the warranty conditions.
�The Buyer must prove the product is missing or not compliant with its demand if more than one month has elapsed from the delivery of the product to the Buyer.
�Installation, use and electrical connection must be carried out in accordance with the instructions, so that the bulb is covered by the guarantee.
�Starting the bulb "run dry" will invalidate the warranty. Using the light bulb inconsistently with its intended use will void the warranty.
�Damage resulting from improper assembly and operation is not covered by the warranty.
�The claimed bulb must be delivered to the Seller at the expense of the Buyer. If there is a need to deliver a light bulb to the manufacturer, the transport costs shall be borne by
the Buyer.
�   The guarantee is granted by the Manufacturer, not the Seller.
�   In the event that the product was improperly stored, cleaned, repaired by unqualified persons or using unoriginal parts or was used contrary to its intended use, the warranty is voided.
�    - this failure is not covered by the warranty.
�   Product used at temperatures lower than 5°C and above 50°C is not covered by the warranty.
�   By purchasing a product, you accept the terms of the warranty.
�   The manufacturer is authorized to make a decision about the nature of the fault.
�   The warranty ceases to apply in the event of improper assembly, operation, maintenance and electrical connection.

The front glass of the bulb may break if you let the water completely out of the pool at a temperature below 5°C
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