
ŒWIETLIK B320

Aby w³¹czyæ urz¹dzenie nale¿y przytrzymaæ ma³y czarny przycisk z lewej strony urz¹dzenia (W£.)..

W³¹cznikiem strefowym (1.) mo¿emy gasiæ i zapalaæ oœwietlenie w danej strefie.

Suwakiem jasnoœci (3.) reguluje siê jasnoœæ.

Ko³em kolorów (2.) wybieramy w jakim kolorze maj¹ byæ tworzone efekty œwietlne. Niektóre efekty (np. têcza) nie
  reaguj¹ na ko³o kolorów.

Kolorowymi "flagami" (4.) wybieramy zestaw kolorów, jeœli chcemy by efekty by³y wielokolorowe lub bia³e. "Flagi" 
  dwukolorowe powoduj¹, ¿e tworzony efekt bêdzie sk³ada³ siê z dwóch barw. "Flaga" têczowa powoduje tworzenie efektów 
  sk³adaj¹cych siê ze wszystkich kolorów jednoczeœnie. "Flaga" bia³a umo¿liwia uzyskanie barwy bia³ej. Z kolei "flaga" 
  AUTO ZMIANA KOLORU ma dzia³anie specjalne - powoduje samoczynn¹ zmianê kolorów co 15 sekund.
  Uwaga - nie ka¿dy efekt umo¿liwia wybór wielu kolorów (niektóre zawsze maj¹ jeden kolor).

Okienko efektu (5.) wyœwietla nazwê bie¿¹cego efektu w danej strefie. Jeœli mamy wybrane wiêcej ni¿ jeden efekt na 
  liœcie efektów to mo¿emy powodowaæ zmianê na kolejny lub poprzedni przez dotykanie tego okienka.

Okienko stref (6.) wyœwietla strefy, które w danej chwili kontrolujemy.
Okienko koloru (7.) pokazuje aktualnie wybrany kolor.

Okienko WY£¥CZ WSZYSTKO (8.) s³u¿y do wy³¹czania ca³ego oœwietlenia (we wszystkich strefach).

Napis AUDIO (9.) miga, gdy œwietlik "s³yszy" muzykê. Aby tak by³o, nale¿y pod³¹czyæ dŸwiêk przewodem mini jack do
  wejœcia AUDIO. Je¿eli napis nie chce migaæ sprawdŸ poziom sygna³u (g³oœnoœæ). Efekty s¹ du¿o lepsze, gdy dŸwiêk 
  jest pod³¹czony. Nastêpuje wtedy synchronizacja z rytmem muzyki.

Przyciski ZIMNA  i CIEP£A (10.) oraz suwak BARWA BIA£A  - zmiana temperatury barwy bia³ej.
Przyciski PASTEL i ¯YWE (11.) oraz suwak KOLORY - zmiana nasycenia barw.

1.2. 4.

5. 6. 7. 8.

Ekran g³ówny.
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 Œwietlik B320 umo¿liwia sterowanie oœwietleniem LED w 24 strefach (z 
mo¿liwoœci¹ nadania im nazw), wybór animowanych efektów, kolorów oraz 
zapamiêtywanie ulubionych ustawieñ, jak równie¿ automatyczn¹ zmianê 
oœwietlenia wed³ug zegara. Posiada wbudowan¹ bateriê, dziêki czemu mo¿na 
spacerowaæ z nim po lokalu i dok³adnie obserwowaæ zmiany oœwietlenia. Mimo 
tego, urz¹dzenie z zasady powinno byæ pod³¹czone do zasilacza podczas 
codziennego u¿ytkowania.

Uwaga.
  Urz¹dzenie nie bêdzie niczym sterowaæ jeœli zostanie pominiête parowanie 
ze sterownikami i pilotem. Czynnoœæ tê powinien wykonaæ instalator. 
Urz¹dzenie wymaga pod³¹czenia do³¹czonego w zestawie zasilacza (do 
gniazdka z boku po prawej stronie).  Zasilacz z kolei nale¿y pod³¹czyæ do 
gniazda 230V.

Terminy:
  Œwietlikiem nazywa siê urz¹dzenie z ekranem, którego dotyczy niniejsza 
instrukcja
  Sterownikiem nazywa siê urz¹dzenie, które steruje konkretnym elementem 
oœwietlenia (sterowniki zak³ada siê przy oœwietleniu led podczas instalacji)
   Pilotem nazywa siê dotykowy 4 strefowy pilot.

3.

9.

10.

11.



Ekran "STREFY".

  Aby wywo³aæ ekran efektów nale¿y dotkn¹æ przycisku "EFEKTY" na ekranie g³ównym.
Na tym ekranie wybieramy efekty, które maj¹ siê pokazywaæ. Efekty wybiera siê poprzez dotkniêcie kwadracika po lewej 
stronie, przy nazwie efektu. Wszystkie zaznaczone efekty zmieniaj¹ siê same po kolei. Jeœli ¿aden efekt nie bêdzie 
zaznaczony, oœwietlenie siê wy³¹czy. Efekty oznaczone nutk¹ reaguj¹ na muzykê. Przycisk "X" b¹dŸ "V" (ptaszek) po 
prawej stronie umo¿liwia zaznaczenie na raz wszystkich efektów b¹dŸ ich odznaczenie.

Listê efektów mo¿na przewijaæ przez przeci¹gniêcie po ekranie, b¹dŸ te¿ strza³kami po prawej stronie
Naciœniêcie domku powoduje powrót do ekranu g³ównego.

Ekran "EFEKTY".
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Aby wywo³aæ ekran stref nale¿y dotkn¹æ okienka "STREFY" u góry, na ekranie g³ównym.
Stref¹ jest umowna czêœæ oœwietlenia, okreœlona podczas instalacji systemu. Mog¹ byæ np. 3 strefy: wejœcie, parkiet, 
bar. Na ekranie stref mo¿emy (poprzez naciskanie przycisków) wybraæ jedn¹ lub wiêcej stref oœwietlenia, które chcemy 
kontrolowaæ. Zaznaczenie wiêcej ni¿ jednej strefy spowoduje, ¿e wszystkie zaznaczone strefy uzyskaj¹ ustawienia ze 
strefy o najni¿szym z wybranych numerów. Mo¿na u¿yæ przycisku "WSZYSTKIE" aby kontrolowaæ wszystkie strefy 
jednoczeœnie. Przycisk ten powoduje zaznaczenia wszystkich stref b¹dŸ usuniêcie ca³ego zaznaczenia. Nie jest istotne, 
czy zaznaczone jest wszystko czy te¿ nic. W obydwu przypadkach spowoduje to kontrolê wszystkich stref. Obs³uga 
wszystkich stref nie kasuje ustawieñ jakie wczeœniej by³y w strefach. Oznacza to, ¿e gdy powrócimy z powrotem do 
obs³ugi pojedynczych stref to przyjm¹ one ustawienie, jakie mia³y wczeœniej - przed rozpoczêciem pracy ze wszystkimi 
strefami jednoczeœnie.
Wybór wszystkiego jest jakby dodatkow¹ niezale¿n¹ stref¹ obejmuj¹c¹ ca³oœæ oœwietlenia.

Naciœniêcie domku powoduje powrót do ekranu g³ównego.

Przycisk "NAZWIJ STREFY" umo¿liwia wprowadzanie nazw dla stref. Nazwy bêd¹ wyœwietla³y siê zamiast numerów 
stref. Aby nadaæ nazwê dowolnej strefie nale¿y dotkn¹æ przycisku "NAZWIJ STREFY". Pojawi siê ekran z pytaniem, 
któr¹ strefê chcemy nazwaæ. Nale¿y wybraæ jedn¹ ze stref. Na ekranie pojawi siê klawiatura. Mo¿na teraz wprowadziæ 
nazwê dla strefy. Strza³k¹ w lewo kasuje siê b³êdnie wprowadzone litery. Skasowanie wszystkich liter poskutkuje 
usuniêciem nazwy strefy - bêdzie ona widoczna jako numer (1 do 24). Wprowadzon¹ nazwê nale¿y zatwierdziæ 
przyciskiem w prawym dolnym rogu ekranu (zielonym ptaszkiem).



Ekran "PAMIÊÆ".
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Aby wywo³aæ ekran pamiêci nale¿y dotkn¹æ przycisku "PAMIÊÆ" na ekranie g³ównym.

  Ekran pamiêæ umo¿liwia nam przygotowanie ulubionych aran¿acji oœwietlenia i wywo³ywanie ich póŸniej jednym 
dotkniêciem. Mo¿emy zapisaæ 12 wariantów oœwietlenia. Aby to zrobiæ najpierw nale¿y ustawiæ sobie wszystkie strefy 
tak jak siê chce (po prostu wszystkie œwiat³a ustawiæ w sposób taki w jakim chcemy, ¿eby by³o zapamiêtane). Nastêpnie 
nale¿y wywo³aæ ekran pamiêci oraz przytrzymaæ (naciskaæ w sposób ci¹g³y) wybrane pole (1 do 12). Po trzech 
sekundach powinien pojawiæ siê napis informuj¹cy o zapisaniu ustawieñ. Od tej chwili, w ka¿dym momencie mo¿emy 
przywo³aæ zapisane ustawienia œwiate³ przez krótkie naciœniêcie przycisku na ekranie “PAMIÊÆ”.

Naciœniêcie domku powoduje powrót do ekranu g³ównego.

  Przycisk "NAZWIJ PAMIÊCI" umo¿liwia wprowadzanie nazw dla pamiêci. Nazwy bêd¹ wyœwietla³y siê zamiast 
numerów pamiêci. Aby nadaæ nazwê dowolnej pamiêci nale¿y dotkn¹æ przycisku "NAZWIJ PAMIÊCI". Pojawi siê ekran z 
pytaniem, któr¹ pamiêæ chcemy nazwaæ. Nale¿y wybraæ jedn¹ z pamiêci. Na ekranie pojawi siê klawiatura. Mo¿na teraz 
wprowadziæ nazwê dla pamiêci. Strza³k¹ w lewo kasuje siê b³êdnie wprowadzone litery. Skasowanie wszystkich liter 
poskutkuje usuniêciem nazwy pamiêci - bêdzie ona widoczna jako numer (1 do 12). Wprowadzon¹ nazwê nale¿y 
zatwierdziæ przyciskiem w prawym dolnym rogu ekranu (zielonym ptaszkiem).



UWAGA! Sterowanie zegarowe dzia³a tylko i wy³¹cznie wtedy, gdy widoczny jest ekran "STEROWANIE ZEGAROWE". 
Wyjœcie z tego ekranu powoduje wy³¹czenie sterowania zegarowego.

  Aby wywo³aæ ekran sterowania zegarowego nale¿y najpierw dotkn¹æ przycisk "OPCJE" na ekranie g³ównym a potem 
przycisk "STEROWANIE ZEGAROWE".
  Na ekranie sterowania zegarowego znajduje siê lista 12 pozycji. Pozycje te odpowiadaj¹ zapamiêtanym wczseœniej 
ustawieniom (poprzez u¿ycie funkcji PAMIÊÆ). Dzia³a to na tej zasadzie, ¿e mo¿na ustawiæ jaka pamiêæ ma byæ 
wywo³ana o konkretnej godzinie. Na liœcie widoczna jest nazwa pamiêci, godzina jej w³¹czenia oraz przyciski "USTAW" i 
"X". Jeœli zamiast godziny, przy pamiêci s¹ kreski (--:--) to znaczy, ¿e ta pamiêæ nie bêdzie nigdy przywo³ana. Przycisk 
"X" daje taki w³aœnie stan - usuwa ustawion¹ godzinê. Aby ustawiæ godzinê, o której ma byæ wywo³ana konkretna pamiêæ 
nale¿y dotkn¹æ przycisku "USTAW". Pojawi siê ekran, na którym za pomoc¹ przycisków "+" i "-" nale¿y ustawiæ ¿¹dan¹ 
godzinê. Po ustawieniu godziny nale¿y nacisn¹æ przycisk "OK". Urz¹dzenie bêdzie przywolywaæ automatycznie pamiêci 
wed³ug ustawionego harmonogramu. Na przyk³ad: ustawiamy pamiêæ nr 1 na godzinê 14:15 a pamiêæ nr 3 na godzinê 
20:00. Spowoduje to, ¿e oœwietlenie bêdzie ustawione wed³ug pamiêci nr 1 od godziny 14:15 do 20:00. Z kolei, od 
godziny 20:00 do 14:15, oœwietlenie bêdzie ustawione wed³ug pamiêci nr 3.
UWAGA. Jeœli pamiêci maj¹ wpisane nazwy, to bêd¹ one widoczne zamiast ich numerów, tak jak na obrazku poni¿ej.

Ekran "STEROWANIE ZEGAROWE".
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Ekran "OPCJE”.

Aby wywo³aæ ekran opcji nale¿y dotkn¹æ przycisk "OPCJE" na ekranie g³ównym. Na tym ekranie ustawiamy:

ZEGAR - przyciskami "+" i "-" nale¿y ustawiæ aktualn¹ godzinê.

STEROWANIE ZEGAROWE - przycisk uruchamia sterowanie oœwietleniem wed³ug zegara. Sposób dzia³ania tej funkcji 
jest opisany jest w punkcie “Ekran "STEROWANIE ZEGAROWE" ".

SZYBKOŒÆ - okreœla szybkoœæ ruchu animacji efektów.
CZAS ZMIANY EFEKTÓW - okreœla co ile sekund bêd¹ zmienia³y siê efekty. Dotyczy to efektów wybranych na ekranie 
"EFEKTY".

JASNOŒÆ EKRANU - ustawienie jasnoœci ekranu urz¹dzenia, gdy z niego korzystamy. Jeœli ekran nie jest przez d³u¿szy 
czas dotykany to sam automatycznie siê przyciemni.

KODUJ I ODKODUJ - przyciski s³u¿¹ do kodowania sterowników. Ich dzia³anie opisane jest w punkcie “Parowanie 
(kodowanie) sterowników i pilotów".                            Naciœniêcie domku powoduje powrót do ekranu g³ównego.



PILOT 
DOTYKOWY

1. G³ówny w³¹cznik. Gasi i zapala 
     wszystkie strefy.
2. Ko³o kolorów (wybór koloru).
3. Suwak jasnoœci.
4. Przyciski programów (S+ S-) 
    i szybkoœci (M)
5. W³¹czniki 4 stref
6. Suwak nasycenia koloru
7. Suwak temperatury barwy bia³ej

Korzystanie z pilota.

Uwaga dotycz¹ca pierwszego uruchomienia.

  Jeœli sterowniki s¹ nowe (pierwszy raz u¿ywane ze œwietlikiem) to potrzebuj¹
 od 2 do 5 min na zsynchronizowanie siê ze œwietlikiem. Zanim to nast¹pi efekty
bêd¹ wyœwietlane tylko jako jeden kolor (bez animacji).
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Pilot mo¿e sterowaæ albo wszystkimi strefami jednoczeœnie albo 
pojedynczymi z tym, ¿e prze³¹czanie stref z pilota jest mo¿liwe tylko 
dla stref 1...4. Mo¿na  sterowaæ te¿ wy¿szymi numerami ale wtedy 
strefê nale¿y najpierw wybraæ w œwietliku.

W³¹cznikiem g³ównym (1.) mo¿emy gasiæ i zapalaæ oœwietlenie 
(we wszystkich strefach).

UWAGA: Jeœli wy³¹czymy ca³e oœwietlenie wy³¹czy siê te¿ œwietlik 
i trzeba go bêdzie póŸniej rêcznie w³¹czaæ (czarnym przyciskiem
z prawej strony œwietlika).

Aby uzyskaæ bia³y kolor nale¿y przytrzymaæ d³u¿ej "I" na w³¹czniku 
g³ównym b¹dŸ na w³¹czniku strefowym (5.).

Ko³em kolorów (2.) wybieramy w jakim kolorze maj¹ byæ tworzone 
efekty œwietlne. Niektóre efekty (np. têcza) nie reaguj¹ na ko³o 
kolorów.

Suwakiem jasnoœci (3.) reguluje siê jasnoœæ.

Przyciskami programów (4.) "S-" oraz "S+" wybiera siê potrzebny 
efekt. Uwaga - efekty bêd¹ wybierane tylko spoœród tych 
zaznaczonych w œwietliku. D³ugie przytrzymanie przycisku "S+" 
w³¹cza tryb samoczynnej zmiany kolorów (co 15 sekund).

Przyciskiem "M" (4.) reguluje siê prêdkoœæ efektów. D³u¿sze 
przytrzymanie przycisku w³¹cza tryb œwiecenia na jeden kolor  
(bez animacji).

W³¹cznikami strefowymi (5.) przechodzi siê w tryb sterowania 
wybranej strefy. Powrót ze sterowania wybran¹ stref¹ do sterowania 
wszystkim strefami nastêpuje po dotkniêciu w³¹cznika g³ównego (1.)

Suwak (6.) - reguluje nasycenie koloru.

Suwak (7.) - zmiana temperatury barwy bia³ej. 

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Pod³¹czenie urz¹dzenia.

Do wejœcia dŸwiêku mo¿na pod³¹czyæ np.: wyjœcie REC z miksera DJ, wyjœcie TAPE OUT / REC z zestawu audio, 
wyjœcie s³uchawkowe dowolnego urz¹dzenia itp.

w³¹cznik - przytrzymaæ aby 
w³¹czyæ lub wy³¹czyæ

wejœcie dŸwiêku, gniazdo mini jack
zaleca siê pod³¹czyæ jeœli 
jest odtwarzana muzyka

wejœcie zasilania - pod³¹czyæ
do³¹czony w komplecie zasilacz



Parowanie (kodowanie) sterowników i pilotów.

Wszystkie nasze urz¹dzenia (sterowniki, piloty, œwietlik) musz¹ byæ ze sob¹ powi¹zane (zakodowane). Sterowniki to ma³e czarne pude³ka, pochowane
przez instalatora przy oœwietleniu LED. 

Pierwsza czynnoœæ, któr¹ nale¿y wykonaæ to kodowanie sterowników (opis poni¿ej)

Do ka¿dego sterownika trzeba przypisaæ œwietlik wraz z konkretn¹ stref¹. Mo¿na mieæ dowolnie du¿o sterowników z t¹ sam¹ stref¹. Aby to zrobiæ nale¿y:
1. Wy³¹czyæ zasilanie sterownika 
2. W œwietliku, na ekranie g³.  nacisn¹æ przycisk "OPCJE", nacisn¹æ przycisk "KODUJ", nacisn¹æ przycisk "ROZUMIEM"
3. Pod³¹czyæ do sterownika cyfrowe diody LED
4. W³¹czyæ zasilanie sterownika i w przeci¹gu 2 sekund od w³¹czenia nacisn¹æ na ekranie œwietlika przycisk z wybran¹ stref¹ (od 1 do 24).
5. Diody LED pod³¹czone do sterownika powinny zamigaæ - potwierdza to kodowanie

Uwaga - jeœli sterowniki nie by³y nowe to mog¹ byæ w nich zakodowane jakieœ inne œwietliki. Dla pewnoœci warto wtedy usun¹æ z pamiêci sterownika 
wszystkie œwietliki przed docelowym kodowaniem. Aby to zrobiæ nale¿y:
1. Wy³¹czyæ zasilanie sterownika    2. W œwietliku, na ekranie g³. nacisn¹æ przycisk "OPCJE", nacisn¹æ przycisk "ODKODUJ"
3. Pod³¹czyæ do sterownika cyfrowe diody LED
4. W³¹czyæ zasilanie sterownika i w przeci¹gu 2 sekund od w³¹czenia nacisn¹æ na ekranie œwietlika przycisk "ROZUMIEM"
5. Diody LED pod³¹czone do sterownika powinny zamigaæ - potwierdza to kasowanie

Jeœli posiadamy pilota radiowego to trzeba go zakodowaæ w œwietliku. Aby to zrobiæ nale¿y:
1. Wy³¹czyæ œwietlik poprzez przytrzymanie przycisku z boku urz¹dzenia.         2. Wzi¹æ do rêki pilota
3. W³¹czyæ  œwietlik i w przeci¹gu 2 sekund od w³¹czenia nacisn¹æ na pilocie krótko przycisk “M”, a potem pierwszy przycisk "1" na dole pilota.
4. Na œwietliku powinien pojawiæ siê komunikat informuj¹cy o zapisaniu pilota do pamiêci.

Uwaga - jeœli œwietlik nie by³ nowy to mog¹ byæ w nim zakodowane jakieœ piloty. Dla pewnoœci warto wtedy usun¹æ z pamiêci œwietlika wszystkie piloty.
1. Wy³¹czyæ œwietlik poprzez przytrzymanie przycisku z boku urz¹dzenia          2. Wzi¹æ do rêki pilota
3. W³¹czyæ zasilanie œwietlika i w przeci¹gu 2 sekund od w³¹czenia nacisn¹æ na pilocie krótko przycisk “M”, a potem  “0" u góry pilota.
4. Na œwietliku powinien pojawiæ siê komunikat informuj¹cy o skasowaniu wszystkich pilotów z pamiêci.

Ustawianie kolorów i wy³¹czanie mikrofonu w sterownikach LED S50, S52, S52T:
1. Wy³¹czyæ zasilanie sterownika 2. W œwietliku, na ekranie g³. Nacisn¹æ przycisk "OPCJE", nacisn¹æ przycisk "KODUJ", nacisn¹æ przycisk "ROZUMIEM"
3. Pod³¹czyæ do sterownika cyfrowe diody LED i w³¹czyæ zasilanie sterownika
4. Nacisn¹æ przycisk “ZAAWANSOWANE”. Teraz przyciskiem  “NACISKAJ ABY ZMIENIAÆ” ustawiæ tak by pierwsze trzy diody œwieci³y kolejno w kolorach: 
   czerwony, zielony, niebieski. Przyciskiem “MIKROFON W£./WY£. mo¿na w³¹czyæ lub wy³¹czyæ mikrofon. Pi¹ta dioda (lub sekcja 3 diod) na taœmie 
   LED oznacza stan mikrofonu. Jeœli miga lub œwieci, to mikrofon jest w³¹czony. Jeœli nie œwieci w ogóle, to mikrofon jest wy³¹czony. 
5. Odczekaæ minimum 3 sekundy i wy³¹czyæ zasilanie
 

Wymagane warunki pracy urz¹dzenia:
-temperatura otoczenia od +1°C do +40°C -wilgotnoœæ wzglêdna od 30% do 75%
-monta¿u urz¹dzenia mo¿e dokonaæ tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami -pod³¹czenie urz¹dzenia wykonywaæ przy od³¹czonym napiêciu zasilania
-praca urz¹dzenia nie jest mo¿liwa w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a lub szkodliwego promieniowania oraz w zasiêgu silnego pola elektromagnetycznego
-obudowê czyœciæ zwil¿on¹ œcierk¹, przy od³¹czonym zasilaniu    -jeœli urz¹dzenie posiada widoczne uszkodzenia to nie wolno
 pod³¹czaæ do niego zasilania   -urz¹dzenie nale¿y chroniæ przed kontaktem z wod¹ i innymi p³ynami

Wymagane warunki przechowywania urz¹dzenia: 
-jedynie w pomieszczeniach zamkniêtych,w których atmosfera jest  wolna od par i œrodków ¿r¹cych.
-temperatura otoczenia -30°C do +40°C, wilgotnoœæ powietrza: 30% do 90% (bez kondensacji)
Utylizacja urz¹dzenia: 
urz¹dzenia nie wolno wyrzucaæ do zwyk³ych pojemników na odpady. Niepotrzebny lub zu¿yty produkt nale¿y oddaæ do 
specjalnych oœrodków segreguj¹cych odpady, prowadzonych przez w³adze miejskie.

  Producent nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za mo¿liwe konsekwencje wynik³e z nieprawid³owej instalacji, niew³aœciwego u¿ytkowania urz¹dzenia, 
nieprzestrzegania instrukcji obs³ugi oraz samodzielnego przeprowadzania napraw.

Jeœli nie dzia³aj¹ efekty lub w³¹czanie i wy³¹czanie:
Jeœli posiadamy nowe sterowniki to musz¹ siê one “nape³niæ” efektami. Dzieje siê to tylko raz (jak s¹ nowe) i trwa maksymalnie parê minut. Objawem 
tego jest to, ¿e niezale¿nie od wybranego efektu oœwietlenie œwieci w sposób sta³y, na jeden kolor.
UWAGA: Wy³¹czanie i w³¹czanie oœwietlenia nie nastêpuje jednoczeœnie we wszystkich strefach tylko stopniowo co mo¿e zaj¹c kilka sekund. Jest
to normalne.
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Parametry urz¹dzenia.

-wymiary: 190 x 150 x 33 mm
-wyœwietlacz: kolorowy, dotykowy 7"
-napiêcie zasilania: 9...12V DC 
       gniazdo 5,5/2,1mm (plus w œrodku wtyczki)
-pobór pr¹du: 250mA
-czêstotliwoœæ pracy 2.4GHz
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