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Gebruiksinstructies LED lamp PAR 56, 12 Volt voor zwembaden 
 
1. Product 
LED PAR 56 lampen 12 Volt AC kunnen de traditionele PAR 56 lampen op een nieuw of bestaand zwembad 
vervangen.  
 
2. Installatie, aanbevelingen 
Aanbevolen wordt om bij het vervangen van de lamp de afdichting te vernieuwen om een perfecte afdichting te 
garanderen. Zorg dat de lampen aangesloten zijn op een 1 fase transformator met een vermogen gelijk of groter 
dan het totaal van alle aangesloten lampen. Het gebruik van elektrische of elektromagnetische transformatoren is 
verboden. Om RGB lampen te synchroniseren moeten ze aangesloten zijn of dezelfde transformator. 
Behandel de lampen met zorg op een schone handdoek. 
 

• Voor iedere installatie of vervanging moet de stroomtoevoer naar de lamp uitgeschakeld zijn. 
• Neem de bestaande lamp uit de behuizing volgens de instructies en plaats het op de zwembadrand. 
• Schroef de afdichting los en maak de kabel (3) vrij. 
• Schroef de verbindingen (2) los van het achterdeel (1). 
• Controleer en vervang zo nodig de afdichting en/of de behuizing van de lamp bij vervormingen. 
• Verbind de LED lamp, schroef de houder vast en plaats de lamp in de behuizing terug. 
• Controleer de afdichting van de houder en schakel de stroom in. 
• Voor de 16-programma-lampen, controleer ieder programma. 

 
3. Werking 
Model 16P met afstandsbediening: Met de meegeleverde afstandsbediening heeft u de mogelijkheid om 11 
kleuren en 5 verschillende kleurprogramma’s aan te sturen.  
De afstandsbediening heeft een reikwijdte van ongeveer 10 meter. Metaalhoudende delen in de buurt van de 
lamp kunnen de reikwijdte beïnvloeden (1-2 meter). In dat geval kunnen de kleurprogramma’s veranderd worden 
door snel aan- en uitschakelen van de transformator. Een onderbreking van maximaal 2 seconden verandert de 
ingestelde kleur. Bij een onderbreking van minimaal 10 seconden wordt de lamp met de vooraf ingestelde kleur 
of programma gestart. Bij het bedienen van meerdere lampen kan een aanvullende ontvanger 12V AC 
aangeschaft worden.   
 
Bij het eerste gebruik moet de afstandsbediening met de lampen gekoppeld worden.  
 
Instellen van de parameters van de afstandsbediening: 

• Plaats de meegeleverde batterij in de afstandsbediening 
• Door middel van de netspanning van de lampen UIT-AAN-UIT-AAN te schakelen komt de lamp in de 

programmeerstand. 
• Druk gelijktijdig de knoppen O en S in (ongeveer 1 seconde) 
• Elke verbonden lamp flitst enkele keren ter bevestiging van de koppeling 

 
Druk enkele keren op de knoppen C of P voor de 
gewenste kleur of programma. 
 

 

 


