
Használati utasítás beltéri Magic LED szalaghoz 

 
Köszönjük, hogy a termékünket választotta. 
 
Általános biztonsági előírások: 
Mielőtt a terméket használatba venné, győződjön meg annak sértetlenségéről és épségéről. 
Törött, vagy sérült terméket ne használjon! 
Amennyiben a hibás termék garanciális, vigye azt vissza a vásárlás helyére. Garancia időn túl szakszervizben kérheti javítását, 
vagy vigye azt a megfelelő gyűjtőpontok egyikére. 
Figyelem! 
Ne próbálja meg a terméket saját kezűleg megjavítani, módosítani, mert az a tevékenység egy villamos baleset fokozott 
bekövetkeztével járhat. A használhatatlanná vált terméket veszélyes hulladékként kell kezelni és azt, az arra kijelölt 
gyűjtőpontokon kell leadni. 
 
Használatba vétel: 
A termék használata előtt bizonyosodjon meg a ragasztó réteg használhatóságáról és arról, hogy ez a réteg nem vált-e el a 
szalagtól. Győződjön meg arról is, hogy a szalag ép, minden LED a helyén van-e. 
A szalag csak Magic vezérlővel működik helyesen. A tápfeszültséget (DC 12V) a szalag mindkét végére kösse rá 
polaritáshelyesen, ezután, csatlakoztassa a vezérlőt. 
Több 5 m-es tekercs vásárlása esetén még a felragasztás előtt ellenőrizzék a színazonosságot. A színeltérés miatti 
garancia csak hibátlan tekercsekre vonatkozik! Több  5m-es szalag esetén célszerű azonos gyártási dátumút vásárolni. 
Figyelem! 
A szalag törpefeszültségű! Az üzemi egyenfeszültség 12V, + /- 1V eltérés megengedett a táplálásban. 
Ennél a típusú led szalagnál csak akkor érünk el egyenletes fényerőt a szalag teljes hosszán, ha 5 méterenként megtápláljuk, 
mivel sok a fogyasztás és a nyák nem enged át annyi wattot! Kérem ezt figyelembe venni!  
A szalag három LED-enként az iker-forrasztási pontoknál darabolható. 
A szalag hőtermelése minimális, ezért bármilyen anyagú felületre szerelhető. 
Ha nem biztos a tudásában, hívjon villamossági szakembert! 
Központi mozgásérzékelővel nem működtethető, a termék tönkre mehet! A garancia ebben az esetben nem érvényes! 
A termék csak nappali áramról működik jól, az éjszakai áramra való átkapcsoláskor tönkre mehet. Amennyiben éjszakai 
árammal használták, azt ki tudjuk mutatni és ilyenkor a garancia nem érvényes! Amúgy is lopásnak számít, ha az éjszakai 
áramot világításra használják! 
Amennyiben a termék működése során hibát, vagy bizonytalan működést tapasztal, akkor a terméket haladéktalanul feszültség 
mentesítse, majd cserélje ki. 
 
Technikai adatok: 
Üzemi feszültség: 12VDC. 
Teljesítménysor: 10 W/m 
Csatlakoztatási lehetőség: vezetékvég, forrasztási pont, csatlakozó 
Működtetési hőmérséklet tartomány: -20…+40 C° 
Védettség: IP20 
Rögzítés: Ragasztó felülettel. 
Méterenként 16 szegmens, 48 Led, IC: SM16703 
Importőr/forgalmazó: GLOBAL LED MARKET Kft, Magyarország, 1152 Budapest, Városkapu u. 3. 
Származási hely: Kína 
Garancia: 24 hónap. 
 

 
 


