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5-csatornás LED-esfutófény-modul
Rendelési szám: 116114
Rendeltetésszerű használat
Az 5-csatornás LED-es futófény-modul dekoratív fény-effektusokat állít elő
LED-ekkel. A készülék csak elemekkel táplálható. Csak zárt helyiségekben
szabad alkalmazni, azaz a szabadban nem. Feltétlenül kerüljük el a
lehetőségét annak, hogy víz kerüljön rá. A fentiektől eltérő használat nem
megengedett, mert a készülék károsodását eredményezi, továbbá rövidzár,
tűz stb. veszélyét is magában hordozza.
Biztonsági előírások
A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából származó károk esetében
érvényét veszíti a garancia. A következményes károkért sem vállalunk
semmiféle felelősséget.
A szakszerűtlen kezelésből és a biztonsági előírások be nem tartásából
eredő személyi és anyagi károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget.
Ezekben az esetekben is érvényét veszíti a garancia.
•
Biztonsági és engedélyezési (CE) okokból nem megengedett a készülék
önkényes átalakítása és/vagy megváltoztatása.
•
Az építőkészleten végzett munka közben tilos fémből vagy vezetőképes
anyagból készült ékszerek, pl. nyaklánc, karkötő, gyűrű stb. viselése.
•
Ne használjuk a modult olyan helyiségekben, ahol éghető gázok,
gőzök, vagy porok vannak, vagy lehetnek jelen, továbbá kedvezőtlen
környezeti körülmények között.
•
Az építőkészletet csak akkor szabad üzembe állítani, ha előzőleg
érintésvédett készülékházba építettük be. Beépítés közben feszültségmentes állapotban kell lennie.
•
Kerüljük a modul erős mechanikai igénybevételét, és ne tegyük ki
magas hőmérséklet, erős rezgések vagy nedvesség behatásának.
•
A modul nem gyerek kezébe való.
•
Ha kételyünk van a modul működési módjával, biztonságával vagy
csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljunk szakemberhez.
Üzembeállítás
A készüléket alapvetően csak akkor szabad üzembe állítani, ha érintésvédett
módon beépítjük egy házba.
Általában vizsgáljuk meg, hogy a készülék megfelel-e a szándékolt
alkalmazásnak.
Az elemek berakása
Az elemek nem valók gyerek kezébe.
Az elemek berakásakor figyeljünk a helyes polaritásra.
Ne hagyjuk szabadon elheverni az elemeket, mert fennáll a veszélye annak,
hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelik.
Lenyelés esetén azonnal forduljunk orvoshoz.
A kifolyt vagy sérült elemek a bőrünkkel érintkezésbe jutva marási
sérüléseket okozhatnak, viseljünk ezért ilyenkor alkalmas védőkesztyűt.
Ne zárjuk rövidre az elemeket, ne dobjuk tűzbe, és ne is próbáljuk feltölteni
őket. Robbanásveszély áll fenn!
•
Rakjunk be az elemtartóba helyes polaritással két új 1,5V-os
ceruzaelemet (AA). A helyes polaritás az elemtartó belsejében jelölve
van. A hosszabb üzem-élettartam érdekében csak alkáli típusú elemeket
alkalmazzunk.
•
Az elemek berakása után a futófény-modul azonnal üzemkész
állapotban van.
•
Ha hosszabb ideig nem fogjuk használni a modult, vegyük ki belőle az
elemeket a kifolyás megelőzése érdekében.
Kezelés
•
Kapcsoljuk be a modult a tolókapcsolóval.
•
A különböző színű LED-ek sorra egymás után kigyulladnak, majd újra
kialszanak.
•
A modul kikapcsolása céljából toljuk vissza a toló-kapcsolót kiinduló
helyzetébe.
Eltávolítás
A használhatatlanná vált modult az érvényes törvényi előírásoknak
megfelelően távolítsuk el.
A kimerült elemek eltávolítása
A kimerült elemeket tilos a háztartási hulladék közé dobni. Vigyük őket
speciális gyűjtőhelyre, vagy bármelyik olyan üzletbe, ahol elemeket is
árulnak.
Műszaki adatok
Tápfeszültség
3V=
Elemek
2 x 1,5V-os ceruzaelem (AA)
Áramfelvétel
max. kb. 1 mA
Elem-üzemélettartam
kb. 700 óra

5

