
Sterownik Oświetlenia Akwarystycznego LED LL2 
SŁUŻY DO KONTROLI I REGULACJI OŚWIETLENIA AKWARYSTYCZNEGO W OPCJI

ŚWIECENIA LAMP AQUALUX LED.   ZAKRES OPROGRAMOWANIA URZĄDZENIA
POZWALA USTAWIĆ CZAS POCZĄTKOWY I KOŃCOWY ŚWIECENIA ORAZ

ŚCIEMNIANIA I ROZJAŚNIANIA POSZCZEGÓLNYCH KANAŁÓW I PODŁĄCZONYCH
DO NICH LAMP. 

SPECYFIKAJA URZĄDZENIA 

 Czytelny wyświetlacz o rozdzielczości 128x64 pikseli
 4 funkcjonalne przyciski stanowiące interfejs użytkownika
 Zasilanie 12V DC z zabezpieczeniem  przed odwrotnym podłączeniem
 Maksymalne obciążenie komputera na 4 wyjściach to 12A w tym: 

 wyjście A max 4A 12V dla lamp z serii LED WHITE lub WHITE+
 wyjście B max 4A 12V dla lamp z serii LED WHITE lub WHITE+
 wyjście C max 3A 12V dla lamp z serii LED COLOR lub COLOR+
 wyjście D max 4A 12V dla lamp z serii LED PLANT+ lub LED P/W

 Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym
 Nielotna pamięć ustawień 
 Automatyczny program DAY&NIGHT
 Programy specjalne BURZA I CHMURY
 Możliwość włączenia i wyłączenia każdego z programów
 Możliwość ustawienie 5 odrębnych programów indywidualnych



UWAGA! 
URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności 
związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy 
upewnić się, że sterownik nie jest podłączony do sieci! Montaż powinien być dokonany 
przez osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne.  Przed uruchomieniem 
sterownika należy dokonać pomiaru skuteczności zerowania opraw, oraz pomiaru izolacji 
przewodów elektrycznych.

UWAGA! 
Błędne podłączenie przewodów może spowodować uszkodzenie sterownika! Przewody 
należy podłączyć zgodnie z instrukcją. 

UWAGA!
PRZED PODŁĄCZENIEM LUB ODŁĄCZENIEM LAMPY STEROWNIK NALEŻY 
WYŁĄCZYC Z SIECI.

UWAGA! 
Podczas burzy wyładowania atmosferyczne mogą uszkodzić urządzenia elektroniczne 
znajdujące się w domu, dlatego w tym czasie sterownik należy odłączyć od zasilania.  

Instrukcja obsługi

OBSŁUGA I TRYBY EKRANU GŁÓWNEGO

Po menu poruszamy się klawiszami 
funkcyjnymi:
Strzałki do góry i do dołu wybór opcji do 
ustawienia. 
Klawisz SET wejście do aktualnie 
wyświetlanego podmenu i zatwierdzanie 
ustawień.
Klawisz ESC cofnięcie i wyjście. 
W każdym z menu aktualnie nastawiana 
wartość lub parametr pulsuje cyklicznie.



Po włączeniu zasilania, sterownik ładuje 
ustawienia i poziomy jasności 
poszczególnych kanałów 
oświetleniowych. 

Załadowane fabrycznie ustawienia wyświetlają następujące parametry:

● Aktualną godzinę
● 1-4 kanały odpowiedzialne za ustawienia

indywidualne jasności kolorów
● Kanał Plant
● Funkcję załączenia /wyłączenia 

programu automatycznego DAY/NIGHT

Sterownik  daje  nam możliwość  ustawienia  parametrów 5  programów indywidualnych.
Zmiany na wybrany program dokonujemy poprzez strzałki Góra Dół w menu głównym. 

Aktywacja wybranego programu 
indywidualnego powoduje 
wyświetlenie na ekranie jego 
numeru

UWAGA!
Warunkiem włączenia jednego z pięciu programów indywidualnych jest 
wcześniejsze włączenie funkcji programów indywidualnych( enabled) w 
PROGRAMS STATE oraz wyłączenie(disabled) funkcji programu DAY&NIGHT.



MENU USTAWIEŃ

Wejście do ustawień odbywa się po krótkim
naciśnięciu przycisku SET. Sterownik wyłącza
wszystkie kanały i odczytuje dane z pamięci.
Podczas tych czynności wyświetlany jest
komunikat

Menu ustawień SETTINGS MENU pozwala nam w pełni kontrolować i ustawiać wszystkie 
parametry dostępne w urządzeniu.  Wyboru kategorii dokonujemy za pomocą strzałek 
GÓRA DÓŁ i akceptacji SET. 
W kolejności pokazują się następujące warianty: 

1. LED WHITE
2. LED RED
3. LED GREEN
4. LED BLUE
5. LED PLANT / OUT 1-10V
6. SPECIAL PROGRAM
7. DAY&NIGHT
8. PROGRAMS STATE
9. TIME SETTINGS
10.LCD BACK LIGHT

PROGRAMOWANIE KANAŁÓW

AD. 1-4 LED WHITE, RED, GREEN, BLUE - ustawienie poszczególnych kolorów 
  
  Ponowne wciśniecie klawisza funkcyjnego SET powoduje przejście do szczegółowych
 parametrów dotyczących ustawień wybranego koloru świecenia np. LED White.

Każdy wybrany parametr 
zmieniamy strzałkami góra dół i 
zatwierdzamy naciśnięciem 
klawisza SET. Cofniecie ustawień 
jest możliwe o 1 krok w górę i 
następuje po naciśnięciu klawisza 
ESC. 

 Pierwszy krok to ustawienie opcji Enable (włączony) lub Disable (wyłączony).



 Ustawienie strzałką Disable wyłącza 
wybrany kolor świecenia spod kontroli 
programów indywidualnych. Oznacza to,
że jeśli dezaktywujemy, w tym 
przypadku, kolor biały(White) i 
aktywujemy program indywidualny, to 
kolor ten pozostanie wyłączony i nie 
będzie realizowane jego włączanie i 
wyłączanie oraz ściemnienie i 
rozjaśnienie.

    

 Wybranie strzałką Enable i zatwierdzenie
SET powoduje uruchomienie 
zapisywania w podmenu programu 
następujących parametrów:

         

 Numer programu którego ustawienia 
zmieniamy. Mamy możliwość ustawienia 
aż 5 odrębnych programów dla każdego 
koloru od 1 do 5:

           
 Godzinę i minutę początku rozjaśniania

 Godzinę i minutę początku ściemniania
 

 Poziom jasności do której dany kolor 
rozjaśni się 

 
 Poziom jasności do której dany kolor 

ściemni się 
 

 Czas rozjaśniania (od 1 do 120min):
           

 Czas ściemniania (od 1 do 120min):
           

Czasy rozjaśniania i ściemniania podczas normalnej pracy mogą różnić się od kilku do
kilkudziesięciu sekund. W większości przypadków różnice są niezauważalne, warto jednak
brać je pod uwagę wybierając skrajne wartości. 

Analogicznie ustawiamy pozostałe kolory RED GREEN i BLUE. 



AD. 5 LED PLANT - Ustawienie programu 

Ponowne wciśniecie klawisza 
funkcyjnego SET powoduje przejście 
do szczegółowych parametrów 
dotyczących ustawień programu 
PLANT LED. Każdy wybrany 
parametr zatwierdzamy naciśnięciem 
klawisza SET. Cofniecie ustawień jest 
możliwe o 1 krok w górę i następuje 
po naciśnięciu klawisza ESC. 

Program Plant steruje lampami z serii LED PLANT+. Jest on przeznaczony do załączania 
i wyłączania o ustalonej godzinie lampy, która służy do wspomagania rozwoju roślin 
akwariowych. W odróżnieniu od pozostałych kanałów, nie ustawiamy tutaj natężenia 
światła a wyłącznie czas pracy oprawy, ze względu na charakter samego światła które 
powinno świecić z maksymalną mocą natężenia.

W tej kategorii również mamy 
możliwość ustawienia  5 odrębnych 
programów świecenia 

lub całkowitego wyłączenia programu. 

AD. 6 SPECIAL PROGRAM – ustawienie programów specjalnych 

Ponowne wciśniecie klawisza 
funkcyjnego SET powoduje przejście 
do szczegółowych parametrów 
dotyczących ustawień programu 
SPECIAL PROGRAM. Każdy 
wybrany parametr zatwierdzamy 
naciśnięciem klawisza SET. Cofniecie 
ustawień jest możliwe o 1 krok w 
górę i następuje po naciśnieciu 
klawisza ESC.

SPECIAL PROGRAM oferuje nam możliwość ustawienia programów imitujących 
naturalne zjawiska przyrody typu CHMURY i BURZA. 



Na wyświetlaczu pokazuje się pulsująca 
ikona chmur, sygnalizująca możliwość 
całkowitego wyłączenia (disabled) 
programu zachmurzenia lub ustawienia 
szczegółowych parametrów włączania  i 
wyłączania zjawiska w wybranym 
przedziale czasowym. 
Analogicznie ustawiane są parametry 
burzy. 

Oba programy specjalne ustawiane i
dezaktywowane są niezależnie od siebie. 

Nie należy ustawiać tego samego 
lub nakładającego się przedziału 
czasowego dla obu programów, 
ponieważ urządzenie automatycznie
włącza kolejne ustawienie 
przerywając działanie 
wcześniejszego

Programy specjalne mają wartość priorytetową. Są realizowane w trakcie działania innych
programów automatycznych  i  indywidualnych.  Ze  względu  jednak  na  swoją  okazyjną
specyfikę, nie są wznawiane po wyłączeniu i włączeniu zasilania w trakcie ustawionego
przedziału czasowego. 

Przykład: Godzina włączenia programu STORM przypada na 17:26 a zakończenia na
17:28.  Przed  rozpoczęciem  cyklu  o  godzinie  17:20  zostało  odłączone  od  urządzenia
zasilanie,  które  zostało  ponownie  włączone  o  godzinie  17:27.  Program  nie  zostanie
uruchomiony, ponieważ jego aktywacja możliwa jest tylko i wyłączenie podczas ciągłej
pracy urządzenia w trakcie trwania całego cyklu od początku do końca. 

Podczas trwania programów specjalnych na ekranie głównym pokazują się następujące 
komunikaty:



AD. 7  DAY&NIGHT  - ustawienie programu automatycznego – dzień i noc ze 
wschodem i zachodem słońca

Ponowne wciśniecie klawisza 
funkcyjnego SET powoduje przejście
do ustawień programu 
automatycznego DAY&NIGHT. 

Sterowanie światłem w zbiorniku, podobnie jak w warunkach naturalnych, 
podzielone jest na fazę dnia i nocy. 

Program  symulacji automatycznego 
wschodu i zachodu słońca oraz 
przedziału pracy w dzień i w nocy 
można dezaktywować lub aktywować 
z poziomu menu.
Klawiszami strzałki dokonujemy 
wyboru wyboru wyłączenia obu 
sprzężonych funkcji Disabled 

      

lub włączenia i ustawienia przedziału działania
programu. Aktywowany wschód i zachód słońca
pozwalają dalej na:

Ustawienie początku wschodu (koniec nocy) 

  
Ustawienie początku zachodu (koniec dnia)

Przebieg symulacji Wschodu:

Kanał biały LED WHITE/WHITE+ rozjaśnia się 60 min od 0 do 100%
- Kanał czerwony LED COLOR/COLOR+ po 2 min od startu rozjaśnia się 14 min od 0 do 
100%
- Kanał zielony LED LED COLOR/COLOR+ po 4 min od startu rozjaśnia się 12 min od 0 do
100%
- Kanał niebieski LED COLOR/COLOR+ lub LED BLUE po 16 min od startu rozjaśnia się w 
1 minutę od 0 do 100%

Symulacja Zachodu:

- Kanał biały LED WHITE/WHITE+  ściemnia się w 60 min od 100 do 0%



- Kanał czerwony LED COLOR/COLOR+ po 44 min od startu ściemnia się w 14 min od 100
do 0%
- Kanał zielony LED LED COLOR/COLOR+ po 44 min od startu ściemnia się w 12 min od 
100 do 0%
- Kanał niebieski LED COLOR/COLOR+ lub LED BLUE po 60 minutach od startu rozjaśnia 
się w 1 minutę od 0 do 10%

Fabrycznie ustawienia sterownika w automatycznym trybie dnia ustalają jasność 
wszystkich kanałów na 100%. W przypadku nocy załączony zostaje jedynie kolor 
niebieski ustawiony na 10% mocy.

AD. 8 PROGRAMS STATE - Aktywacja i dezaktywacja programów indywidualnych

Uwaga! 
PROGRAMY INDYWIDUALNE DZIAŁAJĄ TYLKO PRZY WYŁĄCZONYM PROGRAMIE 
AUTOMATYCZNYM DAY&NIGHT (Disabled).

Ponowne wciśniecie klawisza 
funkcyjnego SET powoduje przejście
do szczegółowych parametrów 
dotyczących ustawień Programs 
state. Wybrany parametr 
zatwierdzamy naciśnięciem klawisza 
SET. 
 

Aktywowanie funkcji enabled,
umożliwia włączenie 1 z 5
programów indywidualnych,
odpowiedzialnych za kolory
świecenia.

          

Wyłączenie   wszystkich  programów
indywidualnych ustawiamy aktywując
opcje disabled. 

Pamiętajmy, że jest to konieczne
do  aktywacji  programy
automatycznego DAY&NIGHT 

 

AD. 9 TIME SETTINGS – ustawienie godziny zegara czasu rzeczywistego.



Ponowne wciśniecie klawisza 
funkcyjnego SET powoduje przejście 
do szczegółowych parametrów 
dotyczących ustawień czasu TIME 
SETTINGS. 

Każdy wybrany strzałką  parametr
zatwierdzamy naciśnięciem klawisza 
SET. Cofniecie ustawień jest możliwe o
1 krok w górę i następuje po
naciśnięciu klawisza ESC. Korekcję
ustawienia godziny należy
przeprowadzić np. w przypadku zmiany
czasu z zimowego, na letni.

     

AD. 10/ LCD BACKLIGHT - ustawienia czasu podświetlenia wyświetlacza

Ponowne wciśniecie klawisza funkcyjnego 
SET powoduje przejście do szczegółowych 
parametrów dotyczących ustawień czasu 
podświetlania wyświetlacza LCD 
Backlight. Do wyboru mamy 2 parametry
które zatwierdzamy naciśnięciem klawisza 
SET.

  

Pierwszy wyłącza wyświetlacz po 1 minucie od
momentu zakończenia pracy ( zalecany). 

Drugi ustawia tryb wyświetlania na zawsze
włączony. 



Schemat podłączenia okablowania do sterownika

• W trakcie montażu Sterownika należy zachować wszelkie środki ostrożności adekwatnie do sposobu i 
miejsca montażu. 

• W trakcie montażu Sterownika zasilanie sieciowe powinno być bezwzględnie odłączone. 
• Montaż opraw i sterownika  przy włączonym zasilaniu niesie ze sobą ryzyko porażenia prądem lub 

uszkodzenia urządzenia.
• Sterownik należy podłączyć do źródła zasilania z zachowaniem wszystkich wytycznych dot. zachowania

bezpieczeństwa.
• Przed podłączeniem zasilania zawsze należy sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych i ich 

zgodność z odpowiednimi normami oraz upewnić się, że źródło zasilania ma odpowiednie parametry 
elektryczne.

Schemat  podłączenia  okablowania  do  sterownika.  Proszę  zwrócić  szczególną  uwagę  podczas  montażu
okablowania sterownika. Uwagę należy zwrócić na prawidłowe podłączenie przewodów
uziemienia.
Należy również dokonać pomiaru skuteczności uziemienia.

Konserwacja urządzenia 

 Sterownik jest urządzeniem elektronicznym, wytwarzającym ciepło, które musi mieć zapewnioną wolną
przestrzeń związaną z koniecznością wentylacji.

 Należy bezwzględnie zabezpieczyć urządzenie przed jakimkolwiek dostaniem się do niego wody. 
 W sterowniku należy co najmniej raz w roku sprawdzić stan techniczny przewodów przyłączeniowych i

mocowania. 
 W trakcie eksploatacji w miarę konieczności należy usuwać kurz i inne zanieczyszczenia.  

GWARANCJA:

 Sterownik Oświetlenia Akwarystycznego LED jest objęty 24 miesięczną gwarancją od momentu 
nabycia, potwierdzonego wystawieniem dokumentu sprzedaży.

 Podstawą naprawy gwarancyjnej jest posiadanie dokumentu zakupu (paragon fiskalny lub Faktura VAT)
lub innego dokumentu potwierdzającego zakup produktu w danym czasie.

 Gwarancją objęte są  wady fizyczne (materiałowe lub produkcyjne) tkwiące w sprzedanym urządzeniu 
(wady fabryczne) ujawnione w trakcie jego użytkowania.

 Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony do firmy czysty wraz z wyposażeniem standardowym.  

 Gwarancji nie podlega: sterownik użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi, wady 
powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych, zużycie produktu powstałe 
podczas jego eksploatacji, uszkodzenie spowodowane wadliwą instalacją elektryczną,  zalaniem 
podzespołów elektrycznych wodą lub inną cieczą oraz powstałe wskutek przeróbek i ingerencji 
dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.

 Ujawnione w okresie gwarancji wady,  zostaną usunięte w okresie nie dłuższym niż 30 dni roboczych, 
licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do siedziby firmy.

Postępowanie ze zużytymi sprzętem:

Urządzenie musi być utylizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami dotyczącymi ochrony 
środowiska. Zużyte elementy powinny być zwrócone do odpowiedniego punktu zbiórki, gdzie będą przyjęte 
bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja urządzeń umożliwia zachowanie cennych zasobów środowiska naturalnego 
oraz na uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez 
nieodpowiednie postępowanie z odpadami.

Dbałość  o  środowisko  naturalne  jest  dla  nas  sprawą  nadrzędną.  Świadomość,  że  produkujemy urządzenia
elektroniczne  zobowiązuje  nas  do  bezpiecznej  dla  natury  utylizacji  zużytych  elementów  i  urządzeń
elektronicznych.  W  związku  z  tym  firma  otrzymała  numer  rejestrowy  nadany  przez  Głównego  Inspektora
Ochrony Środowiska. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie oznacza, że produktu nie wolno
wyrzucać  do  zwykłych  pojemników na odpady.  Segregując  odpady przeznaczone do  recyklingu  pomagamy
chronić środowisko naturalne. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego
punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zastrzeżenie prawne:

Dokładamy wszelkich starań, aby parametry pracy Sterownika Oświetlenia Akwarystycznego LED były obliczane 
w sposób należyty, nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ich prawidłowość i rzetelność. Parametry pracy 
Sterownika Oświetlenia Akwarystycznego LED nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 
firmy Luxima 1 Katarzyna Pisańska. W przypadku wykrycia nieprawidłowości prosimy o kontakt.



Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi są własnością firmy:Luxima 1 Katarzyna Pisańska, Ul. 

Derkaczy 73A, 04-963 Warszawa Tel. +48 22 612 68 78 email: biuro@luxima.pl i nie mogą być zmieniane, 

kopiowane lub rozpowszechniane zarówno w części jak i w całości bez zgody firmy. Informacje zawarte w 

niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Zoolight jest znakiem 

zastrzeżonym przez Luxima 1 Katarzyna Pisańska, Ul. Derkaczy 73A, 04-963 Warszawa, tel. +48 22 612 68 78

mailto:biuro@luxima.pl

