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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

CONTROL BOX 
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UWAGA! 

Control box musi być zainstalowany przez licencjonowanego lub 
certyfikowanego elektryka, wykwalifikowanego pracownika serwisu 
zgodnie z krajowymi i miejscowymi przepisami państwa/regionu. 
Nieprawidłowa instalacja stworzy zagrożenia elektryczne, które może 
spowodować poważne uszkodzenia ciała, śmierci, a także uszkodzenie 
mienia. 

ODCIĄĆ ZASILANIE PRZED ROZPOCZ ĘCIEM SERWISOWANIA 
I KONSERACJI! 

INSTALACJA 

Usunąć panel oraz umieścić 
Control Box na żądanej pozycji, 
zaznaczyć na ścianie położenie 
otworów,  następnie wywiercić 
4 otwory Ø 8 mm w 
zaznaczonych miejscach i 
umieścić plastikowe wkręty, 
ostrożnie przymocować Control 
box przy pomocy 4 śrub M5x35 
w plastikowych wkrętach 
(zobacz rys. poniżej). 

 

SPECYFIKACJA 

Temperatura pracy -20°C  ̴̴  +40°C 
Moc wejściowa AC 220V ± 15% 50/60Hz 
Moc wyjściowa AC 12V, 2*300W 
Częstotliwość RF 433MHz 

 

 

SCHEMAT POŁĄCZENIA 

 

OBCIĄŻENIE CONTROL BOX NIE POWINNO PRZEKRACZA Ć 
2*300W. 

• Aby włączyć zasilanie główne, należy włączyć przełącznik 
„POWER”, zapali się dioda „POWER”. 

• Wybrać „POOL” aby włączyć/wyłączyć albo zmienić kolor 
wszystkich lamp podwodnych podłączonych do basenu. 

• Wybrać „SPA” aby włączyć/wyłączyć albo zmienić kolor 
wszystkich lamp podwodnych podłączonych do SPA. 

• Wybrać „POOL & SPA” aby włączyć/wyłączyć albo zmienić kolor 
wszystkich lamp podwodnych podłączonych do basenu i SPA. 
(UWAGA: aby synchronizować podwodne światła podłączone do 
basenu i SPA nacisnąć „RESET”). 

• Wybrać „RESET” przycisk aby resetować światła podwodne 
podłączone do basenu i SPA na kolor biały. 

nr  nr  
1 Stateczny biały 6 Stateczny żółty 
2 Stateczny niebieski 7 3 kolory-zmienne 
3 Stateczny zielony 8 7 kolorów-zmienne 
4 Stateczny turkus 9 7 kolorów (fast) 
5 Stateczny fiolet 10 7 kolorów (slow) 
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USTAWIENIE PILOTA 

Zasięg działania pilota zdalnego sterowania wynosi 25 m. 

 

Każdy Control box posiada pilot. Aby przy pomocy jednogo pilota 
sterować wielkrotnością Control boxów, należy ustawić częstotliwość, 
która znajduje się na odwrocie pilota. Częstotliwość musi być 
zsynchronizowana ze wszystkimi Control boxami. 

• Wysunąć zamknięcie z tyłu pilota. 

• Ustawić częstotliowść. 

• Włączyć Control box (albo Control boxy). 

• Zsynchronizować pilota. 

• Przytrzymać SYNC przycisk aż światło na 
Control box się zapali. 

Jeśli masz wielokrotność Control boxów i chcesz używać pilota 
zdalnego sterowania do wszystkich   

• Wysunąć zamknięcie z tyłu pilota. 

• Ustawić częstotliwość na pilocie. 

• Włączyć Control box związany z pilotem. 

• Zsynchronizować pilota z Control Box. 

• Przytrzymać SYNC przycisk aż światło na Control box się 
zapali. 

• Po synchronizacji jednego Control box, wyłączyc go i 
przejsć do kolejnego. Powtórzyć czynności.  

 

 

 

 
 
 
 
 

Nr Opis Szt. 
1 Śruby M4x12 4 
2 Przełącznik światła 1 
3 Układ elektryczny 1 
4 Śruby M3x6 6 
5 Obudowa Control Box 1 
6 Dławik kablowy 3 

7 
Plastikowe wkręty 4 
Śruby M5x35 4 

8 Pilot z bateriami 1 
9 Wyświetlacz 1 
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