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ML211A Balizaj solar maritim 
 

 

 

Descrierea și folosirea produselor 
Lanterna marină ML211A poate atinge distanța vizibilă de 2 mile marine 
Aplicabil pentru geamanduri marine, geamanduri de râu, maluri, faruri fixe și lumini 
de foreză petrolieră offshore, etc. Ideala pentru medii dure. 
 
Caracteristici 
Bazat pe tehnologia LED, culoarea sa este conformă cu Recomandările IALA E-
200-1. 
Design integrat, permițând o etanșare robustă și complet impermeabilă, capabilă 
de imersie prelungită și adâncă (IP68). 
Material PC, rezistent la UV, rezistent la socuri, rezistent la coroziune, cu varf. 
Sunt disponibile 256 de tipuri de rată intermitentă, în conformitate cu IALA. 
Intensitatea luminii reglabilă, fotocelula controlează automat pornirea/oprirea, 
valoarea comutatorului de iluminare poate fi ajustată 
Extrem de fiabil și costuri reduse de întreținere. 
GPS (opțional). 
Telecomanda GSM (optional). 
Nivel ignifug: UL94-V0. 

 

Specificatii generale 

Standard de 
implementare 

JT/T 761-2009 
JT 7007-1993 
 
GD22-2015 
IALA Recomandation E-200-1 

Condiții tehnice generale ale semnalizarii marin 
Măsurarea intensității lanternelor marine și calculul intervalului de 
lumină 
Ghid de testare pentru omologarea produselor electrice și electronice 
Lumini de semnalizare marine Partea 1 – Ediția culori 1 

 

Parameterii electrici Parametrii mecanici 

Tensiune nominală Panou solar din siliciu 
monocristalin 

Material de bază Corp ABS+PC Carcasa PC 

Putere maxima 5V/1.8W Umiditate 
ambientala 

0% ~ 90% RH(fara condensare) 

Baterie NiMH Greutate 2.1 Kg 

Capacitate baterie 3.6V/10Ah Temperatura de 
operare 

Ta -40℃ ~ +60℃ 

Compatibilitate 
electyromagnetica 

GD22-2015 
 

Rata IP 
 

IP 66 
 

Descarcare 
electrostatica 

Descarcare in aer 15KV 
Descărcare de contact 8KV 

Culoare Alba 

 

Parametrii optici 

Element emițător de lumina LED 

Mod de lucru 256 de tipuri de rată de plutire adjustable 

Grade verticale ≥7⁰ 

Grade orizontale 360⁰ 

Culoare Roșu, verde, albastru, galben, alb 

Pragul de iluminare a fotocelulei 200-500LX (ajustabile) 

Interval vizibil 2nm (10cd, intensitate 100%) 

Autonomie 20 de zile (ciclu de lucru 12,5%, 14 ore întuneric) 
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Dimensiuni de montaj 

Unitate mm 

 

Instrucțiuni de instalare 
1 Deschideți cutia, pachetul conține următoarele articole: 

Nr Nume material Cantitate (buc) Descroption 

1 Balizaj maritim 1 Balizaj maritim 

2 Telecomanda cu infrarosu 1 Aliniați operațiunea telecomenzii cu tub digital ² 

3 Pungă cu fermoar 1 Echipat cu alte piese de schimb. 

4 Manual în limba engleză și 
garanție 

1 manual, card de garantie. ³ 

1. Vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare și păstrare a telecomenzii cu infraroșu. 
2. Vă rugăm să păstrați mult timp. 
 
2. Montarea și întreținerea bateriei 
• Înainte de instalare și fixare, vă rugăm să verificați dacă bateria este bine contactată și complet încărcată. 
(Tensiunea bateriei poate fi citită în tubul digital, valoarea nu trebuie să fie mai mică de 3,8 V), Produsele cu 
funcție GSM confirmă, de asemenea, că cartela SIM este instalat 
• Dacă bateria este descărcată, încercați să o plasați la soare și să o încărcați cu panoul solar care vine cu 
lumina. Pentru a încărca mai repede, este recomandat să setați lumina în starea oprită. Vă rugăm să vă 
asigurați că bateria este bine contactată atunci când iluminați panourile solare cu lumina soarelui sau cu alte 
surse puternice de lumină. 
• Lampa trebuie instalată într-un loc însorit. 
• Lampa cu baterie Ni-MH incorporata. După utilizare timp de 15 luni (450 de ori), capacitatea bateriei este 
de aproximativ 80% din valoarea inițială, vă rugăm să înlocuiți bateria la timp. 
• Când înlocuiți bateria, vă rugăm să setați lumina în starea stinsă, apoi deschideți capacul inferior, înlocuiți 
noua baterie, fixați capacul inferior și apoi setați lumina înapoi în starea automată. Vă rugăm să selectați 
bateria cu aceleași specificații și să acordați atenție polilor pozitiv și negativ. Lumina soarelui și alte surse de 
lumină puternice nu au voie să fie aplicate pe panourile solare în timpul înlocuirii bateriei. 
3. Instrucțiuni de instalare a cartelei SIM (se potrivesc numai pentru produsele cu GSM, vă rugăm să 
selectați SIMCARD) 
• Folosiți o șurubelniță Phillips pentru a deschide capacul inferior al lămpii. 
• Cartela SIM în slotul cartelei SIM, auziți un clic, care indică faptul că instalarea este finalizată; acordați 
atenție direcției de introducere a cartelei SIM; 
• După confirmare, fixați capacul inferior cu o șurubelniță Phillips și acordați atenție direcției de instalare a 
capacului inferior (poziționând baioneta la un capăt, așa cum se arată mai jos) 
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4.Instrucțiuni de afișare a tubului digital 
1) Porniți alimentarea, lumina în starea de autotestare, afișajul digital arată elementele curente de 
autotestare. 

2) Când afișajul digital „atgd”, auto-test normal, apoi intră în starea de repaus. 

3) Când LED-ul afișează „ater”, autotestarea anomaliilor și apoi în hibernare. 

4) Dacă există o anomalie de autotest, vă rugăm să verificați dacă cartela SIM și cartela SIM sunt în stare 
normală de utilizare. 
5) Apăsați orice buton de pe telecomandă pentru a activa tubul digital pentru a intra în starea de afișare. 
6) Afișează starea, tubul digital afișează alternativ pagina curentă și valoarea paginii corespunzătoare. 
7) Starea de setare, tubul digital afișează în continuare valoarea paginii curente. 
8) 1 minut fără telecomandă cu cheie, tub digital în hibernare (nu este prezentat). 
9) Control digital al paginii, valoarea paginii și semnificația tabelului de mai jos: 
 

Pagina Valoare pagina Inseamna 

Stare On 
 
 
Off 
 
Auto 

Aprindeți manual luminile, controlul luminii nu funcționează în 
această stare, luminile funcționează întotdeauna. (Nu păstrați 
acest mod mult timp.) 
Opriți lumina manual, controlul luminii nu funcționează în această 
stare, lumina este întotdeauna stinsă 
Funcționează automat, controlul luminii. (Setarea din fabrică este 
automată) 

Flsh 0-255 Rata blițului IALA (adică modul intermitent) și tabelul de calitate a 
luminii corespunzător.1 (setarea din fabrică este 248) 

elnt 0p-100p Unelte ușoare. (Setat în funcție de intervalul vizual, 100p implicit) 

D2n 0-650l Seara, controlul luminii pornește automat valoarea luminii luminii, 
în Lx. (Setarea din fabrică este 300l) 

N2d 0-650l În zori, controlul luminii stinge automat valoarea luminii luminii, în 
Lx. 2 (Setarea din fabrică este 400l) 

Batt (Non-setting 
items) 

4.0 (de exemplu) The current DC power supply voltage 4.0 V 

GPS (Elemente care 
nu se seteaza) 

Srch 
good 

GPS-ul este în starea de stea de căutare 
GPS-ul este normal 

Lerr (Non-setting 
items) 

Ok 
err 

Normal 
Alarma 

1.Modul intermitent poate fi descărcat de pe site-ul oficial sau contactați personalul de vânzări. 
2. Valoarea setării N2d trebuie să fie mai mare decât d2n 
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5.Instrucțiuni de utilizare a telecomenzii cu infraroșu 

Imagine pentru referință,  Instructiuni 

 

La prima utilizare, îndepărtați foaia izolatoare din partea de jos a telecomenzii. 
Îndreptați telecomanda spre tubul digital, apăsați orice tastă pentru a trezi tubul digital, 
intrați în starea de afișare. 

Apasati  pagina, stânga / dreapta pentru a comuta pagina, tubul digital 
afișează alternativ pagina curentă, valoarea paginii. 

Comutați la pagina de setări dorită,  intrați în starea de setare, statica tubului 
digital afișează valoarea curentă a paginii. 

Apasati ，Măriți / micșorați pentru a seta valoarea paginii curente, puteți 

apăsa și tastele numerice pentru a modifica direct valoarea paginii curente. 

Pentru a salva setările,  apăsați tasta pentru a salva și a ieși din starea setărilor. 

Dacă nu trebuie să salvați, apăsați   Ieșiți direct din starea setărilor.  
Nicio cheie în decurs de 1 minut, tubul digital trece automat în somn. 
Dacă nu utilizați telecomanda pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să 
introduceți foaia de izolație la loc. 

6. Exemple de operare a telecomenzii cu infraroșu 

Exemplu de setare a modului de lumină statistică: Setați modul automat 
1. Dacă afișajul LED este în starea de repaus, apăsați orice tastă pentru a activa afișajul LED și intra în starea de 
afișare. 

2.Apasa  pagina în jos/în sus până la pagina statistică. Și apoi apasa  intră în starea de setare. 
Afișajul LED indică modul curent de lumină static. 

3.Apasa / pentru a comuta între on/off/auto. Găsiți pagina cerută: auto. 

4.Apasa   salvați și părăsiți starea setărilor. 

Exemplu de setare a caracterelor luminoase Setare intermitent 123 
1. Dacă afișajul LED este în starea de repaus, apăsați orice tastă pentru a activa afișajul LED și intra în starea de 
afișare 

2.Apasa  pagina în jos/în sus până la pagina FLSH. Și apoi apăsați  intră în starea de setare. Afișaj 
LED indica static caracterul luminos curent. 

3.Apasa  plus minus. Ajustați la valoarea 123. Sau apăsați pe rând tasta digitală 1,2,3. Afișajul LED indică 
123. 

4.Apasa  salvați și părăsiți starea setărilor. 

Elnt Exemplu de instrucțiuni de setare a intensității Setați intensitatea 30p 
1.Dacă afișajul LED este în stare de repaus, apăsați orice tastă pentru afișaj LED treaz și intră în starea de afișare 

2.Apasa / pagina în jos/în sus până la pagina elnt. Și apoi apăsați  intră în starea de setare. Afișajul 
LED indică intensitatea luminii curente static. 

3.Apasa plus/minus. Ajustați la valoarea 30p. Sau apăsați pe rând tasta digitală 3, 0. Afișajul LED indică 
30p. 

4.Apasa   salvați și părăsiți starea setărilor. 

d2n Indică luminozitatea ambientală (în lx) la care LED-urile lanternei se vor aprinde seara. de exemplu 
Set 300L 
1. Dacă afișajul LED este în starea de repaus, apăsați orice tastă pentru a activa afișajul LED și intra în starea de 
afișare 
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2.Apasa   pagina în jos/în sus până la pagina d2n. Și apoi apăsați  intră în starea de setare. Afișajul 
LED va indica valoarea de iluminare. 

3.Apasa  plus/minus. Ajustați la valoarea 300L. Sau apăsați pe rând tasta digitală 3,0,0. Afișajul LED indică 

300L.4.Apasa   salvați și părăsiți starea setărilor. 

n2d Indică luminozitatea ambientală (în lx) la care LED-urile lanternei se vor stinge dimineața. de exemplu 
Set 400L 
1. Dacă afișajul LED este în starea de repaus, apăsați orice tastă pentru a activa afișajul LED și intra în starea de 
afișare 

2.Apasa  pagina în jos/în sus până la pagina n2d. Și apoi apăsați  intră în starea de setare. Afișajul 
LED va indica valoarea de iluminare. 

3.Apasa   plus minus. O ajustare la valoarea de 400L. Sau apăsați pe rând tasta digitală 4,0,0. Afișajul LED 
indică 400L. 

4.Apasa   salvați și părăsiți starea setărilor. 

Verificarea tensiunii bateriei bateriei 
1. Dacă afișajul LED este în stare de repaus, apăsați orice tastă pentru a activa afișajul LED și intrați în starea 
afișajului 

2.Apasa  pagina în jos/în sus până la pagina batt. Afișajul LED va indica valoarea bateriei și a tensiunii 
curente alternativ. 

Starea semnalului GPS GPS 
1. Dacă afișajul LED este în starea de repaus, apăsați orice tastă pentru a activa afișajul LED și intra în starea de 
afișare 

2.Apasa   pagina în jos/în sus până la pagina GPS. Afișajul LED va indica starea semnalului GPS și GPS: 
Srch (căutare) sau bun (semnal este bun). 

Lerr starea alarmei 
1. Dacă afișajul LED este în starea de repaus, apăsați orice tastă pentru a activa afișajul LED și intra în starea de 
afișare 

2.Apasa   pagina în jos/în sus până la pagina lerr. Afișajul LED va indica starea alarmei: ok (normal) sau 
err (defecțiune). 

 
7 . Alte funcții 

Alarma de eroare   Prin controlul digital, defecțiune promptă GSM (Trebuie să selectați funcția corespunzătoare) 

Fotocelula În funcție de valoarea iluminării mediului, luminile se aprind și se sting automat. (Valoarea 
paginii cu statistici este automată) 

GSM (optional)        Trimiteți un mesaj „NANHUA” la numărul cartelei SIM pentru a primi un mesaj. (Vezi GSM                         

instrucțiuni de utilizare) 

GPS (optional)        Cu aceeași rată de bliț, lumina va clipi simultan. 

 
 

Instrucțiuni de operare GSM 

Imagine pentru referință, vă rugăm să prevaleze 
în natură 
Fara poza 
 

Instructiuni 
 
Pregătirea înainte de operare 
Porniți autotestul comutatorului normal. 
Metoda de introducere a telefonului setată la engleză. 
 
Primiți instrucțiuni de utilizare 

Trimiteți SMS „NANHUA” și primiți un răspuns 

mesaj cu instrucțiuni. 
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Setați o nouă parolă 

1. Trimiteți SMS „NANHUA, NewPwd” la lumină 

pentru a primi mesajul prompt, așa cum se arată în 
imaginea din stânga 1. 
2. De asemenea, puteți trimite mesaje text „parolă 
veche, NewPwd, parolă nouă, CfmPwd, confirmați 

noua parolă”, așa cum se arată în imaginea 2 din 

stânga. 
 

 

Setarea parolei noi a eșuat prompt 
Dacă noul format de parolă nu îndeplinește 
cerințele sau introduceți o nouă parolă de două ori 
inconsecventă, veți primi un mesaj prompt, așa 
cum se arată în stânga. 
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Setați alarma pentru a primi numărul de telefon 

1. Trimiteți SMS „NANHUA, AlmPhn” către corpul 

de iluminat, primiți mesajul prompt, așa cum se 
arată în imaginea 1 din stânga. 
2. Poate trimite direct mesaje text „parolă, AlmPhn, 

număr de telefon mobil”, așa cum se arată în 

imaginea din stânga 2. 
 

  

Citiți parametrii 

1. Trimiteți SMS „NANHUA, ViewPara” la lumină, 

primiți mesajul prompt, așa cum se arată în imaginea 
din stânga 1. 
2. Se poate trimite și mesaje text direct „parolă, 

ViewPara”, așa cum se arată în imaginea din stânga 

2. 

  

Setarea parametrilor 

1. Trimiteți un mesaj „NANHUA, SetPara” la lumină, 

primiți mesajul prompt, așa cum se arată în imaginea 
din stânga 1. 
2. Se poate trimite și mesaje text direct „parolă, 
SetPara: 
Stat: Activat 
Flsh:2 
Elnt:50 
D2n:400 

N2d:500”, așa cum se arată în imaginea 2 din 

stânga. 
Notă: Trebuie doar să introduceți parametrii trebuie 
modificați. De exemplu, intensitatea luminii poate fi 
modificată după cum urmează:  

   „Parola, setPara: Eint:50” 
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Citiți starea alarmei de eroare 

1. Trimiteți SMS „NANHUA, ViewAlm” la lumină, 

primiți mesajul prompt, așa cum se arată în imaginea 
din stânga 1. 
2. Se poate trimite și mesaje text direct „parolă, 

ViewAlm”, așa cum se arată în imaginea din stânga 

2. 

 

Schimbarea stării alarmei, primiți SMS de 
memento activ 
Trebuie să setați alarma pentru a primi numărul de 
telefon mobil în avans. 

 

 

Mesaj de eroare a parolei 

Vă rugăm să introduceți parola corectă pentru a 

continua. 

 
Precauții 
 
Produsele care folosesc componente de material PC (cum ar fi carcasa PC), nu pot fi în contact direct sau 
indirect cu alcool industrial, apă de banane, alcool izopropilic, tetraclorură de carbon, ciclohexanona și alți 
solvenți organici, altfel va fi fisurare prin coroziune. 
Acest control al luminii produsului a detectat modificări ale iluminării ambientale, starea comutatorului va 
avea o întârziere de câteva secunde. 
Vor exista câteva secunde de alarmă de alarmă de defecțiune luminoasă, este un fenomen normal. 
 Alarma de eroare a controlului luminii are o întârziere de 24 de ore, este un fenomen normal. 
Alarma de eroare GPS întârziere de 1 oră, este un fenomen normal. 
Înainte de a deconecta sursa de alimentare, nu deschideți nicio parte a corpului luminii pentru a preveni 
orice pericol. 
Nu priviți direct lumina din lumină, pentru a nu deteriora ochii. 
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Vă mulțumim că ați ales produsele noastre, este marca profesională de transmisie a semnalului și iluminat 
industrial de înaltă calitate, care este de încredere și iubită de utilizatorii globali din diverse industrii. 
Citiți și înțelegeți aceste instrucțiuni complet și cu atenție. Instalarea și funcționarea greșită pot duce la 
incendii, șocuri electrice și altele. Datorită eforturilor noastre continue de a îmbunătăți produsele noastre, 
specificațiile produselor pot fi modificate fără notificare. 


