Használati utasítás mini 72 W-os háromgombos RGB vezérlőhöz
LLSZVMINIRGB72W
Köszönjük, hogy termékünket választotta.
Általános biztonsági előírások:
Mielőtt a terméket használatba venné, győződjön meg róla, hogy az ép és sérülés mentes! Törött, vagy sérült terméket ne
használjon!
Amennyiben a hibás termék garanciális, vigye vissza a vásárlás helyére! Garancia időn túl szakszervizben kérheti
javítását, vagy vigye azt a megfelelő gyűjtőpontok egyikére.
Figyelem!
Ne próbálja a terméket saját kezűleg megjavítani, módosítani, mert az villamos baleset fokozott bekövetkeztével
járhat! A használhatatlanná vált terméket elektronikai hulladékként kezelje, és egy arra kijelölt gyűjtőponton adja
le!
A vezérlőegység törpefeszültséggel (5-24V DC) üzemel! A vezérlőegység nem bontható!
Használatba vétel:
Kicsomagolást követően ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza a használati utasítást és a vezérlőt! Hiányos termék
esetén kérje a hiány pótlását!
A vezérlővel fényerőt, programokat, azok futási sebességét és színeket lehet állítani.
COLOR gomb (szín): Megnyomásával 20 előre beállított szín közül választhat.
SPEED-BRIGHT gomb (sebesség-fényerő): 3 mp-es nyomva tartásával a készülék ki/be kapcsol. Egyszeri
megnyomásával a futó program sebessége vagy a választott szín fényereje változtatható.
MODE gomb (világítási mód): Megnyomásával az alábbi programok közül választhat:
Mód

Mód

1

Folyamatos színátúszás

11

Hat szín váltakozása

2

Három színű fokozatos áttűnés

12

Három színű villogás

3

Hét színű fokozatos áttűnés

13

Villanó piros

4

Fehér pulzáló

14

Villanó zöld

5

Zöld pulzáló

15

Villanó kék

6

Sárga pulzáló

16

Villanó lila

7

Piros pulzáló

17

Villanó sárga

8

Lila pulzáló

18

Villanó fehér

9

Kék pulzáló

19

Három színű váltakozó villanás

10

Három szín váltakozása

Amennyiben a termék működése során hibát, vagy bizonytalan működést tapasztal, akkor a terméket haladéktalanul
feszültség mentesítse, majd szakszervizben javíttassa!
Technikai adatok:
Üzemi feszültség: 5-24V DC. Teljesítmény: 72W, 3 csatorna 3x2A.
Csatlakoztatási lehetőség: tápdugóval és led szalag csatlakozóval
Működtetési hőmérséklettartomány: -20…+40 C°
Védettség: IP40
Rögzítés: nem szükséges
Méretek: 40x12x5 mm
Importőr/forgalmazó: Led-Diszkont Kft., Magyarország 1152 Budapest, Városkapu u. 3.
Származási hely: Kína
Garancia: 24 hónap.

