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5-kanálový modul běžícího                                
světla s LED  

 
 

Obj. č.: 11 61 14 
 

 

 

 

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup 5-kanálového modulu.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje                       
do provozu  a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste                    
jim odevzdali i tento návod.  

 

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 

Účel použití  

Blikající světlo z LED diod slouží ke zhotovení dekorativních světelných efektů pomocí LED diod.  

Přístroj se napájí výhradně pomocí baterií.  

Výrobek používejte pouze v uzavřených prostorech, nikoli ve venkovních. Zabraňte také kontaktu 
s nadměrnou vlhkostí.  

Používání produktu jinak, než je uvedeno v návodu má za následek jak poškození přístroje,                     
tak i škodám na lidském zdraví. (např. rizika zkratu, požáru apod.) 

Výrobek jakkoli neupravujte nebo nepřestavujte! 

Bezpodmínečně se řiďte bezpečnostními pokyny! 
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Upozorn ění  

Dlouhou dobu životnosti a bezproblémového provozu přístroje dosáhnete pouze, pokud                           
se budete řídit pokyny v návodu k použití.  

Bezpečnostní pokyny 

Při škodách, které vznikly nerespektováním návodu k p oužití, ztrácí uživatel nárok      
na záruční pln ění! Za další škody na zdraví nebo i na majetku také  výrobce neru čí!  

• Z bezpečnostních a certifikačních důvodů (CE) je přestavování nebo upravování přístroje 
jakkoli zakázáno.  

• Při práci s výrobkem nenoste kovové doplňky nebo šperky jako např. náhrdelník, náramek, 
prsten atd. 

• Nepoužívejte výrobek v prostorech nebo v prostředí, kde se nacházejí vznětlivé a hořlavé 
plyny, páry, prášky, kapaliny apod.  

• Produkt může být uveden do provozu až tehdy, pokud je správně a bezpečně nainstalován. 
Během práce s produktem nesmí být pod elektrickým napětím.   

• Vyvarujte se silnému mechanickému zatížení na modul, také jej nevystavujte silným vibracím, 
vysokým teplotám nebo vlhkosti a mokru.   

• Výrobek nepatří do rukou dětem, nejedná se o hračku.  
• Nenechávejte volně ležet obalový materiál jako např. plastikové fólie, sáčky apod.  
• V zařízeních určené pro podnikání se řiďte také interními předpisy jako např. bezpečnost 

práce s elektrickým zařízením  
• Ve školách, hobby dílnách a jiných vzdělávacích zařízeních je za práci s přístrojem 

zodpovědná pověřená osoba s dostatečnou kvalifikací.   
• V případě, že máte pochybnosti o správném fungování přístroje, je Vám informace v návodu 

k použití nesrozumitelná nebo potřebujete doplňující informace, obraťte se na naše technické 
oddělení. Kontakt najdete na konci tohoto návodu k použití.  

Uvedení do provozu  

Výrobek můžete uvést do provozu pouze, pokud je již zabudovaný do pouzdra. Řiďte          
se také pokyny výrobců zařízení, které společně s produktem používáte. V případě potíží 
nebo dotazů se obraťte na naše technické oddělení nebo na jiného odborníka na 
elektrická zařízení.  

Vložení baterií  

Baterie nepat ří do rukou d ětem.  Při vkládání baterií v ěnujte pozornost správnému 
polování.  Nenechávejte baterie voln ě ležet, vystavujete se riziku, že je mohou 
spolknout d ěti nebo zví řata. V případě nehody vyhledejte odbornou pomoc.  

                  Vyteklé nebo poškozené baterie mo hou poškodit Vaši k ůži a proto p ři manipulaci       
                  používejte ochranné rukavice. Bat erie se nesmí zkratovat, vhazovat do ohn ě nebo   
                  nabíjet baterie, které k tomu nej sou ur čené, protože hrozí riziko výbuchu.  
 

• Vložte dvě nové baterie 1,5 V AA ve správném polování, pomůžou Vám symboly plus (+)           
a mínus (-). Delší dobu životnosti Vám zajistí alkalické baterie.  

• Poté co vložíte baterie, můžete modul hned použít.  
• Pokud si přejete výrobek používat delší dobu, věnujte pozornost riziku, že baterie vytečou.  
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Obsluha 

• Modul se zapne posuvným spínačem.  
• Různě barevné LED diody budou krátce blikat.  
• Modul vypnete posuvným spínačem.  

 

Manipulace s bateriemi a akumulátory 

 

Recyklace 
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. 

Likviduje odpad na konci  doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
 
Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 

Technické údaje 

Provozní napětí    3 V DC 
Baterie      2 x 1,5 V (AA) 
Spotřeba energie   max. cca 1 mA 
Doba životnosti baterie    cca 700 h 
Počet kanálů    5 
 
 

 

 

 

 

 
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,                            
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií 
vyhledejte okamžitě lékaře!  Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! 
Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.                
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato,            
že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny!   
V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze 
akumulátory. 

 

 
 

 

 
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří 
do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo                
k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží  
speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných 
surovinách! 
 

Šetřete životní prost ředí! 

 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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