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Precautions

Przed użyciem systemu oświetleniowego LED Maxspect™  Mazarra :
1. Usunąć wszelkie opakowania / ofoliowanie, które chronią lampę i inne części
zestawu. 
2. Nigdy nie spoglądać bezpośrednio na diody LED po włączeniu systemu oświetleniowego.
Niepoprawne używanie urządzenia zwiększa ryzyko uszkodzenia wzroku.

Bezpieczeństwo

1. Zasilanie – nie usuwać uziemienia wtyczki. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka,
prosimy o skontaktowanie się z elektrykiem w celu wymiany gniazda zasilania.
2. Przewody zasilające powinny być prowadzone w sposób uniemożliwiający
chodzenie po nich bądź przygniatane przedmiotami umieszczonymi w ich pobliżu,
bądź nad nimi. Nigdy nie chwytać wtyczki i kabla zasilającego mokra ręką; nie
ciągnąć kabla zasilającego, a chwytać za wtyczkę w celu jej odłączenia lub
podłączenia.
3. Oświetlenie nadaje się tylko do użytku wewnątrz lokali. Nie instalować na
zewnątrz; do instalacji używać wyłącznie elementów przewidzianych i dostarczonych 
przez producenta. 

Obsługa

1. Użytkowanie – podczas użytkowania ledowego systemu oświetleniowego Mazarra
stosować się zawsze do instrukcji obsługi zawartych w poniższym podręczniku
2. Temperatura – urządzenie powinno być umieszczone z dala od źródeł ciepła,
takich jak kaloryfery; nie wystawiać na nadmierne działanie promieni słonecznych,
ognia itp.
3. Wilgoć – aby zmniejszyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem - nie narażać
urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, kapiącej wody bądź chlapania wodą.
4. Wentylacja – urządzenie powinno być umieszczone w miejscu gwarantującym
swobodny przepływ powietrza.
5. Pole magnetyczne – aparat powinien być umieszczony z dala od sprzętu i
urządzeń generujących silne pole magnetyczne.
6. Czyszczenie – czyścić często używając wyłącznie suchej miękkiej szmatki. Przed
czyszczeniem odłączyć z sieci zasilania.

Proszę o uważne przeczytanie poniższych instrukcji obsługi przed użyciem 
zestawu oświetleniowego Maxspect™  Mazzara LED Lighting System. 
Proszę zwrócić szczególną uwagę na zawarte poniżej informacje 
dotyczące bezpieczeństwa.
Prosimy o przechowanie podręcznika do wykorzystania w przyszłości.



Overview
Wprowadzenie

Innowacyjny i nowoczesny

Dziękujemy  za  zakup  systemu  oświetlenia 
ledowego  Mazarra  P.  System  Mazarra  to 
innowacyjne  rozwiązanie  dla  nowoczesnego 
oświetlenia  akwarystycznego.  Odznacza  się 
wspaniałym nowoczesnym wyglądem , elegancją 
–  aluminiowa  struktura  –  oraz  starannością 
wykonania wszystkich detali.

Możliwość konfiguracji osobistej, technologia state-of-the-art 
W systemie oświetlenia ledowego Mazarra została zastosowana technologia state-of-the-art, 
począwszy od bezprzewodowego kontrolera, kończąc na najnowszych chipach LED, dzięki 
czemu osiąga się doskonałą wydajność oraz niezrównaną oszczędność energii.

Motywem  przewodnim  w  projektowaniu  systemu  Mazarra  była  możliwość  dostosowania 
oświetlenia  do  indywidualnych  potrzeb  –  pozwalając  użytkownikowi  na  przejecie  pełnej 
kontroli nad własnym systemem  oświetlenia.

Niezrównana wydajność
Chipy Cree XLamp® i XM-L są w stanie dostarczyć do  180 
lumenów/wat.  Oznacza  to,  ze  przy  tej  samej  mocy 
dostarczają  one  znacznie  więcej  światła  niż  modele 
starszej generacji.

Dzięki tej zaawansowanej technologii, standardowe oświetlenie ledowe Mazarra przy zużyciu 
jedynie  120W  mocy,  jest  w  stanie  dostarczyć  tyle  samo  światła  co  160W  system 
oświetleniowy z chipami starszej generacji.

Zoptymalizowana wydajność
Zastosowanie  wysoko  wydajnych  chipòw Cree  XLamp® XM-L  o  wysokiej  intensywności, 
pozwala systemowi Mazarra na dostarczenie wyższej PAR (Photosynthetic Active Radiation) 
przy  niższym  zużyciu  energii  elektrycznej  zaspakajając  wymogi  nawet  najbardziej 
wymagających koralowców.



Index to Parts and Controls

Kontroler
 

1 Wyświetlacz LCD 7 Przycisk podświetlenia

2 Tryb ręczny 8 Przycisk wyjścia

3 Tryb automatyczny 9 Pokrętlo sterujące

4 Tryb Setup 10 Przycisk przełącznika trybu 

5 Tryb połączenia 11 Przycisk potwierdzenia

6 Wskaźniki stanu 12 Wskaźniki połączenia modułów LED

Podczas programowania będą migać następujące  Wskaźniki Stanu; będą świecić stałym 
światłem po wprowadzeniu danego trybu i pozostaną oświetlone kiedy dany tryb pozostanie 
aktywny.
1 Połączenie bezprzewodowe

2 Tryb ręczny

3 Tryb automatyczny

4 Tryb świt / zmierzch

5 Tryb pogody
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Index to Parts and Controls

Moduł LED

1 Przycisk selekcji 6 System montażu
2 Pokrętło sterujące 7 System łączący
3 Wyświetlacz LCD 8 

4 Śruba 9 Przewód zasilający

5  Połączenie przegubowe



Installation

Montaż systemu oświetlenia ledowego Mazarra
System podwieszenia  wraz  z  modułami  LED zamontować przed przejściem do czynności 
podłączenia modułów LED do kontrolera.

1. Montaż stelaża 

Zamontować  stelaż  poprzez  połączenie  części  w  formie  bezpiecznej  struktury  jak 
przedstawiono na poniższych diagramach.

  Uwaga   
Pakiety standardowe:

Installation



2. Montaż w zawieszeniu

Konfiguracja jednorzędowa w zawieszeniu:

Konfiguracja wielorzędowa:

3. Montaż na suficie

System zawieszenia można zamontować na suficie:



Installation
4. Montaż stojaka na szafce

5. Montaż na scianie



Installation
6. Montaż na akwarium

Stelaż można zamontować na ścianach akwarium w następujący sposób:



Installation

  Uwaga   
Stelaż można montować na szybach o grubości maksymalnie 20mm (3/4”). 

 

7. Montaż i ustawienie Systemu Mazarra 

Istnieje  wiele  zróżnicowanych  konfiguracji  montażu  i  pozycjonowania  systemu 
oświetlenia ledowego Mazarra, do wyboru w zależnosci od wymiarów akwarium. 



Installation

Zasilanie systemu oświetlenia ledowego Mazarra

Przykład połączenia konfiguracji z 2 modułami LED Mazarra 

1. Jeden zasilacz  (200W)  może zostać  podłączony  do  maksymalnie  2 

modułów LED 

2. Aby zasilić więcej niż 2 moduły LED niezbędne jest użycie kolejnych 

zasilaczy lub zakup zasilacza 350W (do maksymalnie 3 modułów LED).

UWAGA: Do zasilania Modulòw LED Mazarra Serie P zaleca sie użycie wyłącznie zasilaczy 
Maxspect™ Mazarra P-Series. Nie podłączać więcej modułów LED do jednego zasilacza niż 
opisano wyżej. Może to spowodować uszkodzenie elementów systemu oświetleniowego!!!



Installation

Soczewki
Każdy  moduł  LED  Mazarra  zaopatrzony  jest  w  3  zestawy  soczewek:  100°,  70°  i  40° 
(standardowy  model  fabrycznie  wyposażony  jest  w  soczewki  70°). Instalacja  soczewek 
wzmaga stopień penetracji światła na większej głębokości wody, ale jednocześnie zmniejsza 
obszar zasięgu światła.
 
Zastosowanie różnych typów soczewek zapewnia możliwość dostosowania ogólnego aspektu 
oraz wydajności Systemu Mazarra do preferencji osobistych.

  Uwaga   
Należy zamontować jeden z trzech rodzajów soczewek na każdej  diodzie LED. Soczewki 
spełniają również rolę bariery ochronnej zapobiegającej przedostawaniu się wody i wilgoci, 
które mogą spowodować uszkodzenie diod LED.

UWAGA: Odradzamy instalację 40° soczewek na wszystkich diodach LED gdyż taki typ 
konfiguracji spowoduje skupienie światła w bardzo wąski i zbyt silny strumien światła, który 

może spowodować bielenie koralowców oraz nadmierną ekspozycję światła o dużym 
natężeniu.



Installation

Montaż / wymiana soczewek

1. Wykręcić  ostrożnie  przy  pomocy  dłoni  śrubki  usytuowane  w  dolnej 

części modułu i wyjąć je.

2. Wypchać soczewkę na zewnątrz modułu

3. Umieścić nową soczewkę na otworze i nacisnąć tak, aby zaskoczyła. 

Installation



Chłodzenie pasywne / aktywne
Moduł wyposażony w chipy nowej generacji Cree XLamp® 
XM-L,  które  zużywają  mniej  energii  elektrycznej,  Mazarra 
nagrzewa  się  w  znacznie  mniejszym  stopniu  od 
poprzednich  modeli.  Dodatkowo  jego  genialny 
aerodynamiczny  profil  umożliwia  chłodzenie  pasywne  – 
nagrzane  powietrze  wydostaje  się   swobodnie  z 
aluminiowej obudowy.

Niemniej  jednak  może  zaistnieć  potrzeba  aktywnego 
chłodzenia  modułu  Mazarra.  Może  się  to  zdarzyć  np. 
wówczas,  kiedy  moduł  Mazarra  zainstalowany  został  w 
zamkniętym  pomieszczeniu  o  ograniczonym  przepływie  powietrza;  można  wtedy 
zainstalować opcjonalny wentylator. 

  Uwaga   
Wentylator wyposażony jest w czujnik temperatury. Oznacza to, ze włączy się dopiero wtedy, 
kiedy  zostanie  przekroczona  zaprogramowana  temperatura  (patrz  instrukcja  obsługi 
kontrolera). Instalacja wentylatora opcjonalnego gwarantuje zapewnienie Modułowi Mazarra 
pracy w optymalnej temperaturze oraz przedłużenie żywotności diod LED.

Montaż wentylatora

1. Umieścić wentylator na kanałach, jak pokazano na poniższym 

diagramie, po czym podłączyć kabel zasilający.



Maintenance

Zamiana / wymiana diod LED
Mazarra to jedyny dostępny na rynku typ oświetlenia ledowego, który oferuje możliwość 
wymiany  pojedynczych  diod  LED  w  systemie  plug-and-play.  Zapewnia  to  maksymalną 
elastyczność dopasowania diod LED, których temperatura obejmuje całe spektrum światła, 
dopasowanych do indywidualnych potrzeb.

Mazarra pozwala na wybór odpowiednich dla Twojego akwarium gam kolorów i wydobycie 
kolorów korali o jakich zawsze marzyłeś.
 

UWAGA: Zaleca sie instalowanie w Modułach LED Mazarra wyłącznie diod Maxspect™. 
Instalacja diod LED innej marki powoduje utratę gwarancji!!!

UWAGA: Przed przystąpieniem do instalacji diod LED należy się upewnić, czy ich moc i 
natężenie są prawidłowe. Instalacja diod o niepoprawnej mocy lub natężeniu może 

spowodować uszkodzenie diody.

1. Otworzyć moduł LED w taki  sam sposób jak w przypadku wymiany 

soczewek. 
Patrz zamiana / wymiana soczewek.

2. Odczepić  i  wyjąć  ostrożnie  śruby,  a  następnie  podnieść  klamrę 

mocującą chipy LED w celu wymiany. 

3. Po dokonaniu wymiany umieścić na nowo klamrę w pozycji wyjściowej 

i dokręcić śruby.



Operating Instructions

Moduł LED
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami w celu obsługi i programowania modułu 
LED.

  Uwaga   
Moduł LED włącza się automatycznie po podłączeniu do sieci zasilania i wyłącza się 
po odcięciu od sieci zasilania.
Po ponownym podłączeniu do sieci zasilania zostaną przywrócone poprzednie usta-
wienia Modułu LED zapisywane automatycznie w pamięci.

Przejście z trybu ręcznego do trybu automatycznego

1. Przycisnąć i  przytrzymać  Przycisk “wybierz” przez 2 sekundy aby 

przejść  z  Trybu  niepodłączonego   do  Trybu  podłączonego  (  do 
kontrolera).

2. Przycisnąć   Pokrętło  sterujące, aby  włączyć  podświetlenie 

wyświetlacza LCD.
Podświetlenie wyłączy się automatycznie po 30 sekundach działania.

Stan Modułu LED

1. Wyświetlacz  LCD będzie  wyświetlał:  intensywność  4  kanałów  LED, 

temperaturę Modułu LED oraz stan wentylatora.

2. Dane te będą wyświetlane na zmianę co 5 sekund.



Operating Instructions
Moduł LED – tryb bez kontrolera
Moduły Mazarra P bez kontrolera działają tylko w trybie “niepodłączony” 
(Standalone Mode). Tryb pozwala na programowanie intensywności 4 kanałów LED oraz 
chłodzenia aktywnego – ustawienia dokonywane bezpośrednio na wyświetlaczu Modułu LED.

Aktywacja kanałów LED

1. Nacisnąć   Przycisk  “wybierz”, aby  włączyć  wszystkie  4  kanały 

jednocześnie.

2. Nacisnąć  Przycisk “wybierz” ponownie, aby je wyłączyć.

Kontrola Modułu LED w trybie niepodłączonym do kontrolera

1. Przycisnąć i  przytrzymać  Pokrętło sterujące przez 3 sekundy, aby 

przejść do ustawień. Kanał A zostanie wybrany jako pierwszy.

2. Chcąc  ustawić  jasność  wybranego  kanału  kręcić   Pokrętłem 

sterującym. Kręcąc w prawo jasność rośnie, w lewo maleje.

3. Przycisnąć  Pokrętłem sterując, aby przejść do następnego kanału. 

Powtórzyć operacje z punktu 2 dla ustawień kanałów B, C i D. 

4. Przycisnąć  Pokrętłem sterując ponownie, aby wybrać temperaturę 

wyjściową wentylatora.
Chłodzenie  aktywne  włączy  się  automatycznie  wówczas  kiedy  Moduł  LED  osiągnie 
zaprogramowaną temperaturę wyjściową.

5. W celu regulacji wentylatora kręcić  Pokrętłem sterującym. 

Można wybrać 1 z 5 ustawień: 40°C/104°F, 45°C/113°F, 50°C/122°F, 55°C/131°F, 60°C/140°F.

6. Po zakończeniu przycisnąć i  przytrzymać  Pokrętło sterujące, aby 

zapisać ustawienie w pamięci.
Ustawienie zostało zapisane. Ustawienie zapisze się w pamięci także po 30 sekundach 
działania.



Operating Instructions

Moduł LED – Tryb z kontrolerem
W trybie tym kontroler przejmie sterowanie Modułów LED - aby mogło to nastąpić 
należy najpierw podłączyć kontroler do Modułów LED. 

Podłączenie Modułów LED do kontrolera
Skonsultować poniższy schemat połączeń i zapoznać się z podanymi niżej informacjami w 
celu prawidłowego podłączenia Modułów LED.

Przykładowe połączenie w konfiguracji z 1 kontrolerem.

1. Jeden  kontroler  może  sterować  maksimum  16  Modułami   LED  – 

połączenie bezprzewodowe.
W przypadku konfiguracji z ponad 16 Modułami LED należy dodać kolejne kontrolery. 

2. Moduł LED zarządza maksymalnie 16 częstotliwościami.

Z  tego  powodu  można  zainstalować  maksymalnie  16  kontrolerów  w  promieniu  10 
metrów (33 stóp). Patrz rozdział “Regulacja częstotliwości kanału bezprzewodowego”.



Operating Instructions

Regulacja numeru sekwencji Modułów LED
Aby tryb świt/zmierzch i tryb pogody mogły działać w sposób optymalny, należy przydzielić 
Modułom LED numer sekwencji.

Przykład połączenia bezprzewodowego w konfiguracji z 16 Modułami LED ustawionymi w 8 grupach.

1. Przycisnąć i  przytrzymać  Pokrętło sterujące przez 3 sekundy, aby 

przejść do ustawiania. 

2. W  pierwszej  kolejności  wyświetlony  zostanie  numer  sekwencji  do 

przydzielenia.

3. Kręcić   Pokrętłem sterującym w celu  wybrania  zadanego numeru 

sekwencji.

4. Przycisnąć   przycisk “wybierz”, aby potwierdzić ustawienie.

5. Po zakończeniu  przycisnąć i  przytrzymać  Pokrętło kontrolne, aby 

zapisać w pamięci ustawienie.
Ustawienie zostało zapisane. Ustawienie zapisze się w pamięci także po 30 sekundach 
działania.



Operating Instructions

Regulacja kanału częstotliwości sieci bezprzewodowej

Uwaga
Operacje regulacji kanału częstotliwości należy przeprowadzić tylko wtedy, gdy mamy do 
czynienia z więcej niż 1 kontrolerem w promieniu 10 metrów (33 stóp); jako że kontrolery 
operują na jednakowych częstotliwościach bezprzewodowych, kanały będą kolidować między 
sobą.

1. Przycisnąć i  przytrzymać  Pokrętło sterujące przez 3 sekundy, aby 

przejść do ustawiania.

2. Przycisnąć  Pokrętło sterujące tak, aby na wyświetlaczu pojawił się 

kanał częstotliwości bezprzewodowej.

3. Kręcić   Pokrętłem  sterującym, aby  wybrać  pożądany  kanał 

częstotliwości sieci bezprzewodowej.

4. Przycisnąć  przycisk “wybierz”, aby potwierdzić ustawienie.

5. Po zakończeniu  przycisnąć i  przytrzymać  Pokrętło kontrolne, aby 

zapisać w pamięci ustawienie.
Ustawienie zostało zapisane. Ustawienie zapisze się w pamięci także po 30 sekundach 
działania.



Operating Instructions

Regulacja  ustawień chłodzenia aktywnego

1. Chłodzenie aktywne włączy się automatycznie wtedy, gdy temperatura 

Modułu LED przekroczy zaprogramowaną temperaturę minimalną.

2. Przycisnąć i  przytrzymać  Pokrętło sterujące przez 3 sekundy, aby 

przejść do ustawiania.

3. Przycisnąć   Pokrętło  sterujące dwukrotnie,  aby  na  wyświetlaczu 

pojawiły się ustawienia chłodzenia aktywnego.

4. W  celu  regulacji  temperatury  wentylatora  kręcić   Pokrętłem 

sterującym. 
Można  wybrać  1  z  5  ustawień:  40°C/104°F,  45°C/113°F,  50°C/122°F,  55°C/131°F, 
60°C/140°F.

6. Po zakończeniu  przycisnąć i  przytrzymać  Pokrętło sterujące, aby 

zapisać w pamięci ustawienie.
Ustawienie  zostało  zapisane.  Ustawienie  zapisze  się  w  pamięci  także  po  30  sekundach 
działania.

Operating Instructions



Kontroler
Proszę się zapoznać z poniższymi instrukcjami, aby poprawnie zaprogramować kontroler.

Włączanie kontrolera

1. Kontroler włącza się automatycznie po podłączeniu do sieci zasilania, 

wyłącza się po odcięciu od prądu.
W pamięci kontrolera zostaną zachowane ostatnie ustawienia przeprowadzone w trybie 
ręcznym bądź automatycznym.

2. Przycisnąć  Przycisk podświetlenia na kontrolerze.

Podświetlenie wyświetlacza LCD włączy się i wyłączy automatycznie po 30 sekundach 
działania. Prześwietlacz będzie świecił podczas podczas programowania. 

Jak wejść do/wyjść z trybu programowania
Należy wejść do programowania, aby móc wprowadzić ustawienia.

1. Przycisnąć Przycisk przełączenia trybu na kontrolerze,  aby przejść 

do trybu  wyboru.
Na wyświetlaczu LCD pojawi się teraz migając.

2. Kręcić   Pokrętłem  sterującym   w  prawo,  aby  wybrać   tryb 

konfiguracji (setup mode).

3. Przycisnąć  przycisk  potwierdzenia, aby  wejść  do   trybu 

konfiguracji.
Jesteśmy teraz w trybie konfiguracji.

4. Po zakończeniu przycisnąć  Przycisk wyjścia, aby wrócić do  Menu 

głównego.
Kontroler powróci również sam do Menu głównego po 10 sekundach działania.
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Ustawianie zegara
Oświetlenie ledowe Mazarra wyposażone jest w 24 godzinny zegar - aby wszystkie programy 
trybu automatycznego mogły działać poprawnie, należy ustawić zegar.

1. Wejść do  trybu konfiguracji (setup).

Patrz rozdział “Jak wejść do/wyjść z trybu programowania”
.

2. Kręcić  Pokrętłem sterującym,  aby wybrać ustawianie czasu (TIME) 

i przycisnąć  Pokrętło sterujące.

Teraz można ustawić zegar.

3. Kręcić  Pokrętłem sterującym, aby zmienić cyfry godzin, przycisnąć 

 Pokrętło  sterujące, aby  potwierdzić,  powtórzyć  to  samo  dla 

ustawienia minut.
Zegar jest ustawiony. 

4. Przycisnąć Przycisk  wyjścia, aby  wrócić  do   trybu konfiguracji 

(setup).
Kontroler powróci także sam do trybu konfiguracji po 30 sekundach działania.
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Konfiguracja połączenia bezprzewodowego
Przed rozpoczęciem programowania ustawień na kontrolerze należy ustanowić połączenie 
bezprzewodowe między kontrolerem i wszystkimi Modułami LED.

1. Aktywować Tryb  automatyczny(Automatic  Mode) na  wszystkich 

Modułach LED, które zostaną podłączone do tego samego kontrolera.
(Patrz rozdział “Przejście z trybu ręcznego do trybu automatycznego”).

2. Przycisnąć  Przycisk przełączenia trybu na kontrolerze, aby przejść 

do trybu selekcji.
Na wyświetlaczu LCD pojawi się migająca strzałka.

3. Kręcić   Pokrętłem  sterującym w  prawo,  aby  wybrać   Tryb 

połączenia.

4. Przycisnąć  Przycisk  potwierdzenia, aby  wejść  w   Tryb 

połączenia.
Jesteś w Trybie Połączenia.

5. Kręcić   Pokrętłem  sterującym w  prawo,  aby 

wybrać kanał częstotliwości bezprzewodowej.
Patrz  rozdział  “Regulacja  kanału  częstotliwości  sieci 
bezprzewodowej”.

6. Kręcić  Pokrętłem sterującym, aby potwierdzić Kanał częstotliwości 

bezprzewodowej.
Kursor przejdzie teraz na pole START.

7. Przycisnąć   Przycisk  potwierdzenia, aby  potwierdzić  (ustanowić) 

połączenie.
Moduł LED będzie teraz w fazie ustanawiania połączenia z kontrolerem.

8.  Wskaźnik stanu połączenia bezprzewodowego będzie teraz szybko 

migać.

9. Po nawiązaniu połączenia,   Przycisk selekcji  na Module LED będzie 

migać  powoli  i  na  wyświetlaczu  kontrolera  pojawi  się  numer 
odpowiadający danemu modułowi.
Moduł LED i kontroler są teraz połączone.



10. Po  nawiązaniu  połączenia   Pokrętło  sterujące Modułu  LED 

przestanie działać.
Wszystkie funkcje I ustawienia będą teraz kontrolowane i programowane przy pomocy 
kontrolera.

11. Po zakończeniu przycisnąć Przycisk wyjścia, aby powrócić do Menu 

głównego.
Kontroler powróci również do Menu głównego po 10 sekundach niedziałania.
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Funkcje kontrolera – Tryb Ręczny
Każdy połączony z kontrolerem Moduł LED posiada 4 kanały. Przy pomocy kontrolera można 
je włączać, wyłączać i regulować jasność światła na danym kanale. 

1. Przycisnąć  Przycisk przełączenia trybu na kontrolerze, aby wejść do 

Trybu Selekcji.
Na wyświetlaczu LCD pojawi się migająca strzałka.

2. Kręcić  Pokrętło sterujące w prawo, aby wybrać  Tryb ręczny.

3. Przycisnąć  Przycisk  potwierdzenia, aby  wejść  do   Trybu 

ręcznego. Jesteś teraz w trybie ręcznym.

4. Przycisnąć I  przytrzymać  Pokrętło sterujące przez 3 sekundy, aby 

zmienić ustawienia.

5. Będzie teraz migać  Wskaźnik stanu trybu ręcznego.

6. Przycisnąć następujące przyciski, aby włączyć / wyłączyć odpowiednie 

kanały LED.
Przycisk 
podświetlenia

Channel A Przycisk 
wyjścia

Channel B

Przycisk 
przełączenia trybu

Channel C Przycisk 
potwierdzenia

Channel D

7. Aby  wyregulować  jasność  wybranego  kanału  kręcić 

 Pokrętło sterujące.

Kręcąc w prawo wartość rośnie, w lewo maleje.

8. Przycisnąć  Pokrętło sterujące, aby przejść do następnego kanału i 

powtórzyć czynności z punktu nr 6 aż do otrzymania zadanej jasności 
wszystkich 4 kanałów.

9. Przycisnąć i  przytrzymać  Pokrętło sterujące przez 3 sekundy, aby 

potwierdzić ustawienia.
Ustawienia  zostały  potwierdzone.  Ustawienia  zostaną  również  zapisane  w  pamięci 
kontrolera po 30 sekundach niedziałania.



Operating Instructions
Funkcje kontrolera – Tryb automatyczny
Można skonfigurować kontroler tak, aby automatycznie uruchamiał programy kontrolujące 
naświetlenie i jasność przez cały dzień.

1. Przycisnąć  Przycisk przełączenia trybu na kontrolerze, aby wejść do trybu 

selekcji. Na wyświetlaczu LCD pojawi się teraz migająca strzałka.

2. Kręcić   Pokrętłem sterującym w  prawo,  aby  wybrać   Tryb 

automatyczny.

3. Przycisnąć  Przycisk  potwierdzenia, aby  wejść  do   

Trybu automatycznego. Jesteś w trybie automatycznym.

4. Przycisnąć   Przycisk  przełączenia  trybu, aby 

przełączyć  /  wybrać  pomiędzy  trybami  Preset 
(preselekcja); , Program 1 (P1) i Program 2 (P2).
Aby ustawić Program 1 i 2, patrz rozdział “Konfiguracja wybranego 
przez użytkownika programu”.

5. Przycisnąć  i  przytrzymać  Pokrętło  sterujące przez  3 

sekundy, aby zmienić ustawienia.

6. Zacznie teraz migać  Wskaźnik stanu trybu automatycznego.

7. Przycisnąć  i  przytrzymać  Pokrętło  sterujące przez  3  sekundy,  aby 

potwierdzić ustawienia. 
Ustawienia  zostały  potwierdzone.  Ustawienia  zostaną  również  zapisane  w  pamięci 
kontrolera po 30 sekundach niedziałania.

Program Fotoperiodu ustawiony (fabrycznie)  w trybie  Preset  (preselekcja)  nie  może być 
modyfikowany  i  będzie  automatycznie  kontrolował  jasność  systemu  jak  pokazano  na 
poniższym diagramie.
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Funkcje kontrolera – Programy fotoperiodu
Można  zaprogramować  kontroler  tak,  aby  kontrolował  fotoperiod  i  jasność  systemu 
oświetleniowego przez cały dzień. Mamy do dyspozycji 2 programy, które użytkownik może 
zachować w pamięci kontrolera.

Czym są Punkty Czasowe (TP)?
Istnieje w sumie 8 Punktów Czasowych (TP). Każdemu z nich można przydzielić inne
natężenie światła na danym kanale i inną godzinę.

Poniższa  tabela  ilustruje  jak  zaprogramować  Punkty  Czasowe w  sposób,  aby  fotoperiod 
zaczynał się o 10.00 rano z rosnącą stopniowo jasnością światła aż do punktu kulminacji o 
godz.  16.00,  po  czym jasność  światła  zacznie  stopniowo  słabnąć  aż  do  wygaśnięcia  o 
godzinie 23.00.

TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8
11:00 13:00 14:00 16:00 19:00 20:00 22:00 23:00

Kanał A 20% 40% 80% 100% 80% 40% 20% 1%
Kanał B OFF 20% 60% 100% 60% 20% OFF OFF
Kanał C 20% 40% 60% 80% 60% 40% 20% 1%
Kanał D 10% 30% 60% 90% 60% 30% 10% OFF

Poniższy diagram przedstawia w jaki sposób odbywa się praca modułu z Punktami Czasowy-
mi zaprogramowanymi jak wyżej:
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Programowanie punktów czasowych

1. Wejść do  Trybu ostawień (Setup).

Patrz rozdział “Wejście do / wyjście z trybu ustawień” 

2.Kręcić   Pokrętłem sterującym, aż do wyświetlenia 

PROGRAM 1 i przycisnąć  Pokrętło sterujące.

Teraz można konfigurować Program 1.

3. Przycisnąć   Przycisk  przełączenia  trybu, aby 

przełączać miedzy 8 Punktami Czasowymi.

4. Kręcić  Pokrętłem sterującym, aż do wyświetlenia ON/OFF.

W ten sposób zostanie aktywowany/dezaktywowany wybrany wcześniej Punkt Czasowy. 
Jeżeli dany Punkt Czasowy zostanie dezaktywowany (OFF), powiązane z nim ustawienia 
nie  będą  brane  pod  uwagę,  ale  nie  zostaną  usunięte.  Pozwoli  to  na  ewentualne 
wykorzystanie w przyszłości w szybki i wygodny sposób wprowadzonych ustawień. 

5.Przycisnąć  Pokrętło  sterujące, aby  przejść  do  timera,  kręcić  

Pokrętłem sterującym, aby nanieść modyfikacje.
Wartości  timera  rosną/maleją  w  30  minutowych  odstępach.  Uwaga:  Zmiany 
wprowadzone  do  jednego  Punktu  Czasu  zostaną  wprowadzone  na  wszystkich 
pozostałych Punktach Czasowych. Pozwoli to uniknąć niepoprawnego działania systemu. 
Na przykład, jeżeli w danym Punkcie Czasowym wartość zostanie zmieniona na wyższą 
od tej, jaka zaprogramowana została w kolejnym Punkcie Czasowym, system podniesie 
automatycznie wartość ( o taką samą liczbę) kolejnego Punktu Czasowego.  Wartość 
maksymalna 23.30.

6. Przycisnąć  Pokrętło sterujące, aby przejść do Kanału A.

7. Kręcić  Pokrętłem sterującym w celu wyregulowania jasności na 

tym kanale, następnie przycisnąć  Pokrętło sterujące, aby przejść do 

następnego kanału.
Powtórzyć  pkt.  6 i  7 dla  każdego  kanału. Uwaga:  Przy  intensywności  0% nastąpi 
wyłączenie kanału.

8. Powtórzyć czynności od pkt. 3 do pkt. 8 dla wszystkich 8 Punktów 
Czasowych.



9. Przycisnąć Przycisk Wyjścia dla potwierdzenia i wrócić do Trybu 

Setup.
Ustawienia zostały zapisane w pamięci. Ustawienia zapiszą się automatycznie także po 
30 sekundach jeżeli zostawi się kontroler bezczynnie.

10.Aby  ustawić  PROGRAM  2,  wykonać  czynności  z  punktu  2  lecz 
wybrać  PROGRAM  2  (  zamiast  Program  1),  następnie  powtórzyć 
wszystko tak samo.

Funkcje kontrolera – konfigurowanie oświetlenia 

nocnego tzw. Moon Light
Światło Moon-Light może zostać ustawione zarówno w Programie 1 jak i 2.  Wystarczy po 
prostu przypisać wartość 1% jasności na ostatnim Punkcie Czasowym na jednym lub więcej 
niż jednym z kanałów (najlepiej na kanale diod niebieskich).
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Funkcje kontrolera – świt / zmierzch
System oświetlenia ledowego Mazarra ma wbudowany tryb świt / zmierzch. Tryb ten 
symuluje efekt słońca, które podnosi się powoli na horyzoncie. 

Poniższy diagram ilustruje w jaki sposób działa tryb 
świt / zmierzch. Zostało przedstawione zachowanie 
przy cztero-modułowej konfiguracji jednorzędowej 
takiej jak na rysunku obok.   

Swit:

Zmierzch:

Ustawianie świtu / zmierzchu

1. Wejść do  Trybu Ustawień (setup).

Patrz rozdział “Wejście do / wyjście z trybu ustawień”

2. Kręcić   Pokrętłem sterującym, aż  do wyświetlenia  DAWN/DUSK i 

przycisnąć  Pokrętło sterujące.

Teraz można programować tryb świt/zmierzch.
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3. Przycisnąć  Pokrętło sterujące, aby przełączyć ON i OFF.

Wybrać, aby włączyć tryb świt/zmierz; OFF, aby wyłączyć tryb.

4. Przycisnąć  Pokrętło sterujące, aby przejść do timera.

5. Kręcić  Pokrętłem sterującym, aby wyregulować jak długo ma trwać 

świt / zmierzch (timer można ustawiać w 5 minutowych odstępach).

6. Przycisnąć Przycisk wyjścia dla potwierdzenia ostawień i powrócić 

do Trybu Ustawień.
Ustawienia  zostały  potwierdzone.  Ustawienia  zostaną  również  zapisane  w  pamięci 
kontrolera po 30 sekundach bezczynności.
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Funkcje kontrolera – Tryb Pogody
System oświetlenia ledowego Mazarra ma wbudowany tryb pogody. Tryb pogody będzie 
symulować efekt chmur powoli przepływających na niebie, rzucając cień na ocean.

Poniższy diagram ilustruje jaka ilość światła słonecznego dociera do powierzchni oceanu w 
typowy słoneczny dzień.
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Przepływające wolno pod niebem chmury rzucają cień na ocean redukując drastycznie ilość 
światła  słonecznego  jaka  dociera  do  powierzchni  oceanu.  Zmieniając  poszczególne 
parametry, takie jak grubość chmur i prędkość z jaka się poruszają można zaprogramować 
System Oświetleniowy  Mazarra  tak,  aby  symulował  dni  słoneczne,  chmurne,  wietrzne  i 
deszczowe.

Ustawianie trybu pogody

1. Wejść do  Trybu Ustawień (setup).

Patrz rozdział “Wejście do / wyjście z trybu ustawień”

2. Kręcić   Pokrętłem  sterującym, aż  do  wyświetlenia  WEATHER 

( pogoda) i przycisnąć  Pokrętło sterujące.

Teraz można ustawiać pogodę.
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3. Przycisnąć  Pokrętło sterujące, aby wybrać ON lub OFF.

Wybierając ON Tryb Pogody zostanie włączony, OFF – aby wyłączyć.

4. Przycisnąć  Pokrętło sterujące, aby wejść do Trybu programowania 

pogody.

5. Kręcić   Pokrętłem  sterującym, aby  przechodzić  pomiędzy  SUNNY 

( słoneczny), CLOUDY (chmurny) i RAINY (deszczowy).

6. Przycisnąć  Przycisk wyjścia, aby potwierdzić ustawienia i  przejść 

do  Trybu ustawień.
Ustawienia  zostały  potwierdzone.  Ustawienia  zostaną  również  zapisane  w  pamięci 
kontrolera po 30 sekundach bezczynności.

Poniższa tabelka przedstawia przykład ustawień każdego typu pogody 
Grubość chmur Predkość chmur

Słoneczny rzadkie wolno
Pochmurny rzadkie szybko
Deszczowy grube szybko



Troubleshooting
Rozwiązywanie problemów

Jednostka sterująca i / lub modułu LED nie włącza się.
> Sprawdź, czy zasilacz jest podłączony do gniazdka prawidłowo.
> Sprawdź kable złącza, aby upewnić się że połączenie jest zabezpieczone.

Moduł LED słabo świeci.
> Sprawdź  ustawienia  jasności  w  sterowniku,  aby  upewnić  się,  że  jest  prawidłowo 
ustawiony.

Nie można wyregulować jasności modułów LED.
> Upewnij się, że regulator jest w trybie ręcznym Ustawień manualnych. Wskaźnik trybu 
powinien migać, gdy regulator będzie w trybie ręcznym Ustawień.

Nie można zaprogramować modułów LED.
> Upewnij  się, że regulator jest w trybie automatycznym Ustawień Automatycznych. 
Wskaźnik trybu powinien migać, gdy regulator jest w trybie automatycznego ustawienia.

Nie można podłączyć modułów LED do jednostki kontrolera.
>  Upewnij  się,  że  regulator  jest  w  trybie  Ustawienia  Połączenia.  Wskaźnik  trybu 
połączenia powinien migać, gdy regulator jest w trybie ustawień połączenia.
 
Nie można skonfigurować trybu programu świt/ zmierzch.
> Upewnij  się,  że regulator  jest w trybie programowania świt /  zmierzch. Wskaźnik 
trybu powinien migać, gdy regulator jest w trybie programowania świt / zmierzch.

Nie można ustawić programów trybu pogodowego.
> Upewnij  się,  że regulator  jest  w trybie ustawień Pogoda. Wskaźnik trybu Pogoda 
powinien migać, gdy regulator jest w trybie ustawień Pogoda.
 
*  Jeśli  powyższe  wskazówki  nie  przyniosą  rozwiązania  problemu,  proszę  wstrzymać 
użytkowanie systemu oświetlenia Mazarra LED i odesłać go do sprzedawcy. NIE należy 
próbować  naprawiać  systemu  oświetlenia  LED  samodzielnie  -  spowoduje  to  utratę 
gwarancji. 



Limited Warranty
Ledowe systemy oświetleniowe Maxspect ™ Mazarra LED Lighting System objęte są 
24-miesieczną gwarancją (od daty zakupu), która obejmuje wady produkcji.
Jeżeli wada produkcyjna pojawi się w okresie gwarancyjnym, Maxspect Ltd. zastrzega 
sobie prawo naprawy (przy użyciu zarówno części nowych jak i regenerowanych) bądź 
wymiany (na produkt nowy bądź regenerowany) produktu wadliwego, bez dodatkowych 
kosztów.
Gwarancja nie obejmuje urządzeń uszkodzonych na wskutek niewłaściwego użytkowa-
nia, modyfikacji, upadków, nieautoryzowanych prób naprawy, włączając w to próby 
zmian w układzie elektrycznym oraz używanie diod LED innych niż Maxspect ™ 

 Mazarra. 
WYŁĄCZENIE ZA SZKODY WTÓRNE I PRZYPADKOWE:
Użytkownik urządzeń Maxspect nie ma prawa rościć żądań odszkodowania za szkody 
pośrednie i bezpośrednie, bez jakichkolwiek ograniczeń, wynikające z:
osobistych niedogodności, uszkodzenia mienia osobistego, urządzeń telefonicznych, 
strat materialnych, itp. Niniejsza gwarancja obejmuje określone prawa konsumenta. 
MAXSPECT LTD. nie gwarantuje, a jednocześnie nie deklaruje, pośrednio i bezpośred-
nio, w odniesieniu do jakości produktów: wydajności produktu, przydatności do celów 
innych niż wskazany. W rezultacie produkt ten, sprzedawany w obecnej postaci, podda-
ny jest całkowitemu ryzyku nabywcy związanemu z jego jakością i wydajnością. W żad-
nym wypadku MAXSPECT LTD. nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za 
szkody pośrednie i bezpośrednie, specyficzne i wypadkowe, wynikające z jakiegokol-
wiek problemu związanego z produktem bądź jego dokumentacją.
Gwarancja oraz wyżej wymienione zasady zastępują wszelkie inne, wyrażone ustnie i 
pisemnie, wyraźnie bądź w sposób domniemany. W żadnym wypadku sprzedawca, 
agent, pracownik, itp, nie jest uprawniony jest do naniesienia jakichkolwiek poprawek, 
modyfikacji, poszerzeń i dodatków do niniejszej gwarancji. Nie wszystkie kraje przewi-
dują wyłączenie bądź ograniczenie odpowiedzialności za szkody wypadkowe i wtórne, 
w związku z czym niniejsze zasady gwarancji mogą nie mieć zastosowania w Państwa 
wypadku. 
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Specifications

Kontroler Wymiary Φ120mm × 60mm x 30mm
(4.7” x 2.4” x 1.2”)

Waga 300g (10 oz)

Moduł LED Wymiary Φ230mm × 230mm x 35mm
(9” x 9” x 1.5”)

Waga 2kg (4.4 lb)

Zasilacz Napięcie wejściowe AC 100 - 240V / 50 - 60 Hz
Napięcie wyjściowe 16V
Natężenie wyjściowe 10A

Diody LED 

Kanał Model Ilość Strumień światła Temperatura 
barwowa

A Cree XLamp® XM-L
T6

4 540 lm @ 1500mA Cool White
7000-8000K

B Philips Luxeon Rebel
LXML-PB01-0040

2 88 lm @ 1000mA Blue
460-490nm

Philips Luxeon Rebel
LXML-PR01-0500

2 1222mW @ 1000mA Royal Blue
440-460nm

C SiBDI
P2N-U

2 400mW @ 700mA Super Actinic
410-420nm

Philips Luxeon Rebel
LXML-PB01-0040

1 70 lm @ 700mA Blue
460-490nm

Philips Luxeon Rebel
LXML-PR01-0500

1 910mW @ 700mA Royal Blue
440-460nm

D Bridgelux 
45MIL

4 200 lm @ 700mA Cool White
12000-14000K

Uwaga:
Dane  techniczne  mogą  ulec  zmianie  bez 
powiadomienia. Waga i wymiary są przybliżone.
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