
STARLET  EXTERNAL

dioda LED lampy.

czerwono.

czerwona

UWAGI!
Wszelkie usterki powstałe wskutek niestosowania się do niniejszej instrukcji oprawy 
spowodują utratę gwarancji.
Zużyte, uszkodzone lampy łącznie z akumulatorami podlegają procesowi recyklingu. W 
związku z tym należy je  przekazać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i 
akumulatorów lub do producenta.
Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie www.intelight.pl

IP41

KTM: 97140 - instrukcja Starlet External, PL ver. 20161026

Niewymienialne

Niewymienialny

Moc: 4W - 6W
Strumień świetlny:
Moduł:

3W: 175 lm ; 5W: 210 lm
Starlet External

LED: 3W lub 5W
SA (M) - sieciowo awaryjna lub
A (NM) - awaryjna

Funkcje testowania: MT - test ręczny 

Stopień ochrony: IP 41

*

*

* w zależności od modelu.

1 godzina lub 3 godziny

Ni-MH  3000mAh / 3.6V

*

*



 
Oprawa, zależnie od wersji, przystosowana jest do pracy w trybie Sieciowo-Awaryjnym 
lub Awaryjnym i aby działała poprawnie należy podłączyć odpowiednio przewody 
zasilające:
Brązowy kolor izolacji – przewód fazowy sieci – należy połączyć z zaciskiem L, niebieski 
kolor izolacji – przewód neutralny sieci – należy połączyć z zaciskiem N, żółto-zielony 
kolor izolacji – przewód ochronny sieci – należy połączyć z zaciskiem PE.
Przed podłączeniem oprawy do sieci należy połączyć akumulator z układem elektroniki 
(biały konektor).

Test poprawnego działania - włączyć zasilanie AC.
Dioda LED powinna świecić na zielono sygnalizując podłączenie do sieci AC oraz 
ładowanie akumulatora. Pełne naładowanie akumulatora oznacza gotowość oprawy do 
działania w trybie awaryjnym. Przyciśnięcie przycisku testu ręcznego powoduje 
przełączenie się oprawy w tryb działania awaryjnego oraz wygaszenie diody LED.

2.

3.

Lampa działa poprawnie i jest gotowa do działania awaryjnego jeśli dioda LED świeci się na 
zielono. W tym stanie akumulator jest na bieżąco doładowywany.

Po okablowaniu jak opisano  w części  „Instalacja” pkt.2, lampa w wykonaniu sieciowo-awa-
ryjnym „SA” będzie pracować w trybie sieciowo-awaryjnym.
W tym trybie lampa świeci jeśli podłączone jest napięcie zasialające AC. Prawidłowe jej 
działanie potwierdzone jest również przez świecącą na zielono diodę LED. Akumulator jest 
na bieżąco doładowywany na potrzeby pracy w trybie awaryjnym. Przy barku zasilania AC 
lampa automatycznie przechodzi w tryb pracy awaryjnej, a źródło światła zostaje włączone 
przez określony czas dla danego modelu. W trybie pracy pracy awaryjnej dioda LED nie 
świeci się.

Po okablowaniu jak opisano w części „Instalacja” pkt.2, lampa w wykonaniu awaryjnym „A” 
będzie pracować w trybie awaryjnym. W tym trybie lampa nie świeci jeśli jest podłączone 
napięcie  zasilające AC. Prawidłowe działanie potwierdzone jest przez świecącą na zielono 
diodę LED. Akumulator jest na bieżąco doładowywany na potrzeby pracy w trybie awaryj-
nym. Przy braku zasilania AC lampa automatycznie przechodzi w tryb pracy awaryjnej, a 
żródło światła zostaje włączone przez określony czas dla danego modelu. W trybie pracy 
awaryjnej, dioda LED nie świeci się. 

i lampa nie świeci
.

Dioda LED świeci na czerwono, lampa nie świeci (np. w trybie awaryjno-sieciowym)
Akumulator jest odłączony lub uszkodzony.
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Lampa wyposażona została w akumulator niklowo-wodorkowy Ni-MH z możliwością wielo-
krotnego ładowania. Należy pamiętać o właściwym procesie pierwszego ładowania. Przy 
tego rodzaju akumulatorach jest to bardzo istotne - decyduje o właściwej jego pojemności i 
żywotności w późniejszej pracy.
Ładowanie akumulatora sygnalizowane jest świeceniem się diody LED na zielono. Wskazane 
jest co 3 miesiące rozładować, a następnie naładować akumulator, nawet jeśli nie był używa-
ny, w celu przedłużenia jego trwałości. Zaleca się wymianę akumulatora co 4 lata użytkowa-
nia lub w przypadku uzyskiwania negatywnych wyników testów. Zużyty akumulator jest 
produktem podlegającym utylizacji, który należy oddać do punktu odbioru materiałów 
utylizowanych.


