
            

      Instrukcja montażu i użytkowania systemu podświetlania 
                                        ISDP LED 

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z poniższą instrukcją w celu 
zachowania zasad bezbieczeństwa i użytkowania urządzeń podłączonych do sieci 
elektrycznej.  

              
                       Zasady bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie zasady bezpieczeństwa. 
Stosuj się do ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi. Zawsze przechowuj instrukcję obsługi w pobliżu urządzenia. 
Sprzedając urządzenie lub przekazując je dalej zawsze dołączaj tę instrukcję. Nigdy nie pozwalaj dzieciom na 
korzystanie z urządzeń elektrycznych bez opieki. Nie używaj urządzenia w innych celach. Chroń urządzenie przed 
wilgocią i gorącem. Unikaj ustawiania urządzeń w miejscach o niewystarczającej wentylacji (np. między regałami 
albo tam, gdzie zasłony lub meble zasłaniają otwory wentylacyjne). Nie pozwalaj, by do urządzeń dostawały się 
ciała obce i ciecze. Nie narażaj urządzeń na działanie kapiącej lub bryzgającej wody. Nie stawiaj na urządzeniu 
żadnych napełnionych wodą przedmiotów, np. wazonów na kwiaty. Otwarte źródła ognia, np. palące się świece, 
nie mogą być ustawiane na urządzeniach. Gumowe nóżki urządzeń mogą powodować przebarwienia powierzchni 
mebli. W razie potrzeby ustaw urządzenia na odpowiedniej podstawce. Podłączanie urządzenia do sieci Podłączaj 
wtyczkę zasilacza tylko do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego o napięciu 230 V ~ 50 Hz. Używaj wyłącznie 
dostarczonego zasilacza. Nigdy nie próbuj podłączać zasilaczy do innych gniazdek, może to spowodować 
uszkodzenia. Na czas dłuższej nieobecności odłączaj zasilacz od gniazdka. Usterki. W razie uszkodzenia zasilacza, 
kabla zasilającego albo samych urządzeń należy natychmiast odłączyć zasilacz(e) z gniazdka sieciowego. Jeżeli nie 
używasz urządzenia przez dłuższy czas, odłącz zasilacz od gniazdka. Nigdy nie podejmuj samodzielnych prób 
otwierania i/lub naprawiania urządzeń. W razie wystąpienia usterek należy zwrócić się do punktu serwisowego lub 
innego, odpowiedniego warsztatu.

                  Zawartość opakowania. Zdejmij cały materiał opakowaniowy. Uwaga: Trzymaj folie opakowaniowe z  
daleka od niemowląt i małych dzieci podczas rozpakowywania sprawdź, czy opakowanie zawiera następujące 
części: 
     1.    Zestaw PREMIUM HD
            1x Kontroler LED
            1x Zasilacz kontrolera  +5V 
            1x Taśma LED RGB (rolka) 
            1x Splitter HDMI
            1x Zasilacz do konwertera +5v 
            1x Konwerter HDMI/CVBS
            1x Pilot RF 
            3x Łącznik narożny typu ''L'' RGB do taśmy LED
          Zestaw kabli, przewodów oraz elementów montażowych.



2. Zestaw STANDARD HD
1x Kontroler LED
1x Zasilacz kontrolera  +5V 3000 mA 
1x Taśma LED RGB (rolka) 
1x Adapter EUROSCART/RCA
1x Przewód CINCH (opcjonalnie)
1x Łącznik CINCH (opcjonalnie) 
1x Konwerter HDMI/CVBS
1x Zasilacz do konwertera +5v 
1x Pilot RF 
3x Łącznik narożny typu ''L'' RGB do taśmy LED
Zestaw kabli, przewodów oraz elementów montażowych.

Informacje o urządzeniu. System podświetlania  tylnego ISDP LED   jest nowoczesnym,
uzupełniającym rozwiązaniem do zainstalowania na tylnej powierzchni odbiornika telewizyjnego.
Działanie opiera się na analizie sygnału video z dowolnego źródła obrazu i przetworzenie na dynamiczną, aktywną 
kolorową  poświatę zgodną z treścią obrazu wyświetlaną  na ścianę za telewizorem. Dodatkową zaletą systemu jest
pozytywne oddziaływnie na wzrok ludzki znacznie ograniczając efekt przemęczenia wzroku przy dłuższym 
oglądaniu telewizji w ciemnym pomieszczeniu.
System wykorzystuje następujące źródła sygnału: odbiornik telewizyjny, dekoder satelitarny, set-top Box, konsola 
do gier, komputer, odtwarzacz płyt video itp... Jest systemem bezobsługowym i uruchamia się automatycznie w 
momencie pojawienia sygnału video.

Schematyczne połączczenie elemenów składowych: 



Montaż, instalacja.

WAŻNE !!!
Przed przystąpieniem do montażu należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i nie podłączać lub
instalować urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej.
Czynności montażowe należy rozpocząć od rozpakowania zawartości opakowania i zapoznania się  z kolejnością 
podłączenia poszczególnych podzespołów systemu.
WAŻNE !!!
W celu uzyskania najlepszego efeku wizualnego taśma powinna być przymocowana w odległości od   5-30 mm. licząc
od krawędzi tylnej części obudowy telewizora, natomiast odległość pomiędzy telewizorem a ścianą powinna wynosić
co najmniej 20-25 mm. 
Montażu należy dokonywać na zdjętym np. ze ściany telewizorze i położonym do dołu ekranem na bezpiecznej, 
miękkiej powierzchni.
WAŻNE !!!
Tylną część obudowy telewizora na której zostanie zainstalowana taśma LED koniecznie trzeba oczyścić i oddłuścić 
preparatem odtłuszczającym np. benzyna ekstrakcyjna, czysty spiryts itp... 
Należy pamiętać by nie używać agresywnych preparatów mogących doprowadzić do uszkodzenia tylnej powierzchni 
telewizora !!!
Poszczególne czynności montażowe należy wykonywać wg. kolejności zgodnie opisem.

Instalacja taśmy LED.
WAŻNE !!!
Kolejność montażu taśmy należy rozpocząć od prawego dolnego rogu tylnej części obudowy telewizora.
Należy zwrócić uwagę na zachowanie oznaczenia kierunku połączeń poszczególnych odcinków taśmy z narożnymi 
łącznikami. Oznaczenia w poztaci strzałek zaznaczono na taśmie LED.



Instalacja taśmy LED odbywa się poprzez dopasowanie jej i przyklejenie do tylnej powierzchni telewizora, 
uprzednio zdejmując samoprzylepną warstwę zabezpieczającą. Podczas przyklejania taśmy należy zwrócić uwagę, 
aby  nie była poskręcana, zagięta, tylko  tworzyła prostą linię. Wstępnie należy  taśmę przykleić bardzo delikatnie  
tak aby w razie potrzeby można było odkleić w celu dokonania korekty położenia. Jeżeli taśma jest prawidłowo 
ułożona można wtedy docisnąć na całym obwodzie trwale mocując do telewizora. 
Teraz można ponownie umieścić telewizor w miejscu docelowym i przystąpić do etapu połączeń przewodowych.



  
  Przykładowy sposób przyklejenia taśmy LED, który jest uzależniony od konstrukcji tylnej obudowy telewizora.

          Tak prawidłowo wg. kolejności  należy połączyć odcinki taśmy led łącznikami narożnymi typu ''L''.



Podłączenie zestawu i uruchomienie systemu PREMIUM HD ISDP LED 
W celu połączenia wszystkich elementów składowych systemu należy postępować w następującej kolejności.
Przewodem HDMI połącz wyjściowe (OUT) źródło sygnału video np. dekoder z wejściem (IN) do Splittera HDMI.
Wyjście 1 (OUT) Splittera HDMI połącz dołączonym przewodem z wejściem w telewizorze (HDMI IN).
Wyjście 2 (OUT) Splittera HDMI połącz dołączonym łącznikiem HDMI z wejściem HDMI (INPUT) kowertera 
HDMI/CVBS. Następnie podłącz przewód (CINCH) z żółtą końcówką ( oznaczenie CVBS ) wychodzący z kontrolera 
do wyjścia konwertera z oznaczeniem CVBS OUTPUT (żółty).
Następnie przewód sygnałowy taśmy led zakończony wtykiem RJ-11 podłącz do przewodu z gniazdem RJ-11 
kontrolera LED.
Jeśli wszystkie połączenia wykonano prawidłowo można podłączyć zasilacze +5V do konwertera i kontrolera LED. 
Następnie podłączyć obydwa zasilacze do sieci elektrycznej.
Po kilkusekundowej inicjalizacji powinna wyświetlić się kolorowa tęcza informująca o gotowości systemu. 
Teraz należy włączyć źródło sygnału i cieszyć niepowtarzalnymi efektami wizualnymi.

Podłączenie zestawu i uruchomienie systemu  STANDARD HD ISDP LED 
W celu podłączenia zestawu STANDARD HD pomijamy kroki dotyczące połączeń SPLITTERA HDMI oraz konwertera 
HDMI/RCA.  Należy jedynie połączyć kontroler LED  przewodem z żółtym wyprowadzeniem do źródła sygnału video
z wyjściem CHINCH lub EUROSCART za pomocą dołączonego adaptera.
Jeśli wszystkie połączenia wykonano prawidłowo można podłączyć zasilacze +5V do  kontrolera LED i konwertera. 
Następnie podłączyć  zasilacz do sieci elektrycznej.
Po kilkusekundowej inicjalizacji powinna wyświetlić się kolorowa tęcza informująca o gotowości systemu. 
Teraz należy włączyć źródło sygnału i cieszyć niepowtarzalnymi efektami wizualnymi.

Pilot RF.
Dołączony do zestawu pilot zdalnego sterowania RF pozwala na wyłączenie (OFF) lub włączenie (ON) poświaty 
LED . Aktywne są tylko przyciski ON i OFF.



Dodatek.
W przypadku konieczności podłączenia jednocześnie kilku dodatkowych źródeł sygnału video rozwiązaniem jest 
zastosowanie dodatkowego rozdzielacza sygnału HDMI typu SWITCH ( nie stanowi wyposażenia zestawu).
Który trzeba podłączyć  pomiędzy SPLITTER HDMI a urządzenia źródłowe sygnału video zgodnie z instrukcją 
dołączoną do rozdzielacza.

Przykładowy sposób podłączenia rozdzielacza (SWITCH HDMI).

 

  W przypadku problemów lub pytań technicznych skontaktuj się z dystrybutorem lub sprzedawcą.

 



Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez 
selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska 
naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego 
składowania i przetwarzania takiego sprzętu. 

Pudełko kartonowe, plastik znajdujący się w opakowaniu, oraz części które są elementami routera mogą być 
segregowane w zgodzie z miejscowymi regulacjami prawnymi. Nigdy nie wyrzucaj tego urządzenia 
elektronicznego razem z odpadkami z Twojego gospodarstwa domowego. Możesz w związku z tym zostać 
pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub innej przez lokalne organy ścigania. Proszę postępuj 
odpowiedzialnie i zdobądź informacje o wyrzuceniu urządzenia od lokalnej jednostki samorządowej. 

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieprawidłowym używaniem, 
nadużywaniem bądź nie zastosowanie się instrukcji. Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub 
wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Znaki towarowe wymienione lub użyte w tym materiale są własnością 
ich właścicieli. 




