
 

INSTRUKCJA USTAWIANIA LAMP SERII ILUMEN 

 

 

Przycisk zegara - służy do ustawienia aktualnego czasu (należy nacisnąć raz aby ustawić godziny i dwa 

razy aby ustawić minuty). Zmieniamy ustawienia guzikiem plusa i minusa. 

Przycisk 24/12 - służy do przełączenia między formatem 24 i 12-godzinnym. 

Przycisk RUN - służy do przetestowania ustawionego programu. 

Przycisk OFF - wyłącza światło. 

Przycisk błyskawicy - włącza tryb burzy. Guzikami plus i inus regulujemy częstotliwość błysków. 

 

USTAWIANIE LAMPY 

 

Nacisnąć START aby ustawić początek świecenia (należy nacisnąć raz aby ustawić godziny i dwa razy 

aby ustawić minuty). Zmieniamy ustawienia guzikiem plusa i minusa. SAVE zapisuje ustawienia. 

Nacisnąć przycisk DAWN (biały krzyżyk na fioletowym tle) aby ustawić świt (należy nacisnąć raz aby 

ustawić godziny i dwa razy aby ustawić minuty). Zmieniamy ustawienia guzikiem plusa i minusa. 

Guzikiem po prawej ustawiamy intensywność każdego z kanałów (zmieniamy ustawienia guzikiem 

plusa i minusa). SAVE zapisuje ustawienia. 

Nacisnąć przycisk SUNRISE (białe wschodzące słońce na pomarańczowym tle) aby ustawić wschód 

(należy nacisnąć raz aby ustawić godziny i dwa razy aby ustawić minuty). Zmieniamy ustawienia 

guzikiem plusa i minusa. Guzikiem po prawej ustawiamy intensywność każdego z kanałów 

(zmieniamy ustawienia guzikiem plusa i minusa). SAVE zapisuje ustawienia. 

 

 



Nacisnąć przycisk DZIEŃ (białe słońce na turkusowym tle) aby ustawić dzień (należy nacisnąć raz aby 

ustawić godziny i dwa razy aby ustawić minuty). Zmieniamy ustawienia guzikiem plusa i minusa. 

Guzikiem po prawej ustawiamy intensywność każdego z kanałów (zmieniamy ustawienia guzikiem 

plusa i minusa). SAVE zapisuje ustawienia. 

Nacisnąć przycisk ZACHÓD (białe zachodzące słońce na czerwonym tle) aby ustawić zachód (należy 

nacisnąć raz aby ustawić godziny i dwa razy aby ustawić minuty). Zmieniamy ustawienia guzikiem 

plusa i minusa. Guzikiem po prawej ustawiamy intensywność każdego z kanałów (zmieniamy 

ustawienia guzikiem plusa i minusa). SAVE zapisuje ustawienia. 

Nacisnąć przycisk MOONLIGHT (biały księżyc na niebieskim tle) aby ustawić światło księżyca (należy 

nacisnąć raz aby ustawić godziny i dwa razy aby ustawić minuty). Zmieniamy ustawienia guzikiem 

plusa i minusa. Guzikiem po prawej ustawiamy intensywność każdego z kanałów (zmieniamy 

ustawienia guzikiem plusa i minusa). SAVE zapisuje ustawienia. 

 

 

 

 

 


