
ВНОСИТЕЛ: Прима Груп 2004 ООД, България, 1784 София, Младост 1, бл. 144, Партер; 
Телефон: +359 2 988 45 72;

Уверете се, че:
1. Сте огледали лентата добре и сте обърнали внимание на всички части преди инсталация.
2. Сте изключили захранването преди окабеляване и инсталация.

     Как да изберете подходящо захранване

     Съвети:
1. Желаем да ви информираме, че общата мощност на LED лентите не бива да надхвърля 
мамаксималната мощност на избрания от Вас адаптер.
2. Всички адаптери, споменати в тези инструкции, имат само един изход с постоянен ток. 
Следователно могат да бъдат използвани само за една LED лента или ленти, свързани 
последователно.
3. За да осигурите равномерна осветеност на лентата, молим да не свързвате ленти с дължина 
по-голяма от 5 метра.
4. Ако желаете да използвате множество ленти заедно, моля свържете ги успоредно и изберете 
адападаптер с повече от един изходен терминал.

     ИНСТАЛАЦИЯ
    

     СТЪПКА 1
Ако искате да изрежете лентата, вижте картинката на “Как да изрежете LED лентата”

     СТЪПКА 2
Махнете покритието на лепилото от задната страна на LED лентата.

          СТЪПКА 3
Залепете лентата на мястото, където искате да я ползвате.

Инструкции за употреба за едноцветна лента

   

     СТЪПКА 4
Свържете LED лентата и адаптера с кутията с дистанционното, след което включете
щепсела за захранване в кутията с дистанционното. Накрая включете щепсела на адаптера
в контакта, за да го включите.

     

1. Моля използвайте конектор (съединител), за да свържете разрязаните LED ленти.
2. Осигурете се, че + и - на отделните LED ленти са свързани правилно.
3. За да осигурите развномерна осветеност. не свързвайте ленти по-дълги от 5 метра. 
Вържете захранването на адаптера към кутията с дистанционното.
4. Вържете LED лентите към кутията с дистанционното.
5. Включете адаптера в основния щепсел, за да го включите. 

1. Подгответе две или повече LED ленти, общата мощност на LED лентите не трябва
да надхвърля максималната мощност на избрания от Вас адаптер.
2. Подсигурете адаптер с множество захранващи гнезда.
3. Вържете всички LED ленти към кутията с дистанционното.
4. Когато вържете лентите към кутията с дистанционното, вържете ги в адаптер с 
множество захранващи гнезда.
5. Въ5. Вържете адаптер с множество захранващи гнезда в основния щепсел, за да
го включите. 


