
SVĚTLO SPECTRAVISION   -   Návod k montáži a použití 
 
Technické specifikace: 
Standardní napájecí napětí: 12 V stříd.  
Standardní příkon: PLS400 – 35 W / PLS 700 – 50 W 
Životnost: 100 000 hodin 
16 programů s možností synchronizace  
 
Montáž: 
Toto světlo je možno montovat ve většině výklenků PAR 56. Viz výkres na poslední straně, kde je 
uvedeno více podrobností.  
 
Návod k použití:  
Světlo  SPECTRAVISION je elektronicky řízené vysoce technologicky vyspělé světlo   fungující na 
principu LED ve třech barvách: červené, zelené a modré.  Tyto tři základní světla mohou svou 
kombinací vytvořit mnoho jiných barevných odstínů a vytvořit tak dokonalou atmosféru v bazénu.  
Kterýkoliv ze 16 programovatelných efektů je možno navolit  hlavním vypínačem bazénových světel.  
Světlo může být používáno pouze pod vodou.  
 
16 programů lamp LED RGB 
1. Bělavá:   jedná smíšená barva 
2. Červená   jedna červená barva 
3. Zelená   jedna zelená barva  
4. Modrá   jedna modrá barva 
5. Zelenomodrá   pevná barva zelenomodrá 
6. Zelenočervená  pevná barva zelenočervená  
7. Modročervená  pevná barva modročervená  
8. Večerní moře   pomalá animace červenomodrá 
9. Večerní řeka   pomalá animace červenozelená 
10. Riviéra   pomalá animace zelenomodrá  
11. Náhodná volba pevná náhodná barva, liší se u každé lampy  
12. Náhodná volba měnící se náhodná barva, liší se u každé lampy, pomalá animace  
13.  Řeka barev   program 12, následuje program 15 
14. Disco   rychlá animace  
15. Čtyři roční období  pomalá animace v červené/zelené/fialové  
16. party   rychlá animace 
 

1. Všechna světla SPECTRAVISION by měla být montována  na stejný transformátor a stejný 
vypínač.  

2. Spuštění: Aby bylo možno dosáhnout synchronizace při montáži několika světel na stejné 
napájecí vedení, postupujte následovně: 

a) Přesvědčete se, že každé světlo je namontováno správně a na stejném kruhu. 
b) Zapněte světla na více než 10 sekund 
c) Vypněte světla a počkejte více než 5 sekund a znovu je zapněte.  Nefungují-li světla se 

stejným efektem, odpojte je na více než 4 sekundy. Tento postup opakujte až do 
dosažení úplné synchronizace.  

3. Po zapnutí světel na více než 15 sekund se aktuální program uloží do paměti. 
 
Záruka  na tento výrobek nebude platná, pokud nebyly správně dodrženy pokyny návodu k použití. 
Záruka neplatí, pokud použijete světla mimo vodu.  


