
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Használati útmutató   

LED-es tükörgömb egység 
 

Rend. sz. 1407923 

 

Rendeltetésszerű használat:  
A termék dekoratív fényeffektek előállítására szolgál. Egy sima, vízszintes 
felületre lehet állítani, vagy a falra szerelni. Tápellátása a vele szállított 
hálózati adapterről történik.  
A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el 

kell kerülni, hogy a készülék nedvességgel érintkezzen, pl. a fürdőszobában vagy 

hasonló helyeken.  
Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a terméket átalakítani és/vagy 
módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék 
károsodhat.  Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. 
veszélyét okozhatja. Figyelmesen olvassa át a használati útmutatót, és őrizze azt 
meg  későbbi betekintés céljára.  Ha a terméket továbbadja másoknak, csak a 
használati útmutatóval együtt tegye.   
A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az 
összes előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkori tulajdonos 
márkaneve.  Minden jog fenntartva. 
 
A szállítás tartalma  
• LED-es tükörgömb egység 
 

• Hálózati adapter 
 

• Használati útmutató 
 

Aktuális használati útmutatók:   
1. Nyissa meg a következő weboldalt: 

www.conrad.com/downloads egy böngészőben, vagy 
szkennelje be a jobbra látható QR-kódot.    

2. Válassza ki a dokumentum típusát és nyelvét, majd adja 
be a megfelelő rendelési számot a keresőmezőbe. A 
keresési művelet elindulása után letöltheti a talált 
dokumentumokat.  

 
Biztonsági tudnivalók  

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági 

előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban 

szereplő biztonsági és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az 
ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk 

felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság 

és a garancia is.  
• A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és 

háziállatoktól. 
 

• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a 
kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes 
lehet.  

 
• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen 

napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, 
nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől. 

 

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek. 
 

• Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, állítsa le a 
készüléket, és védje meg a véletlen használattól.  A biztonságos 
használat már nem garantálható, ha a készüléknek 

 

-- látható sérülései vannak, 
 

-- már nem működik rendeltetésszerűen, 
 

-  hosszabb ideig kedvezőtlen környezeti feltételek között volt tárolva, vagy 

- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve. 
 

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis 
magasságból való leejtés következtében is megsérülhet. 

 

• Figyelem, LED-világítás: 
 

- Ne nézzen közvetlenül a LED-fénybe! 
 

-- Ne nézzen közvetlenül vagy optkai készülékekkel a fénysugárba! 

• Működés közben ne nézzen közvetlenül a fénysugárba! A 
fénysugár látászavart okozhat. Különösen epilepsziások esetén 
idézhet elő bizonyos körülmények között epilepsziás rohamot. 

 
• Legyen nagyon óvatos a termék szerelésénél ill. a tisztításánál.  A 

tükörgömb szélei nagyon élesek.  Sérülésveszély áll fenn! 

• Ne érintse meg a tükörgömböt, miközben az forog.  
 

• Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül. 
 

• A hálózati dugaszalj legyen a készülék közelében, könnyen 
hozzáférhető helyen.  

 

• A tápáramellátásra csak az együttszállított hálózati tápegységet szabad 

alkalmazni. 
 

• A hálózati adapterhez feszültségforrásként csak egy szabványos,   
a nyilvános áramellátó hálózatba bekötött dugaszoló aljzat 
használható.  Ellenőrizze a hálózati tápegység csatlakoztatása 
előtt, hogy a rajta  feltüntetett feszültség azonos-e a helyi hálózat 
feszültségével. 

 

• A hálózati tápegységet nem szabad nedves kézzel bedugaszolni vagy 

kihúzni. 
 

• A hálózati tápegységet ne húzza ki a vezetékénél fogva a konnektorból, 

hanem fogja meg magán a készüléken az erre szolgáló fogófelületet a 

kihúzáshoz. 

• A tápegység elhelyezésekor a vezetékeket ne nyomja össze, ne törje 
meg vagy éles peremek ne sértsék meg. 

 
• Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg és ne 

akadhasson el bennük. Sérülésveszély áll fenn. 
 

• Biztonsági okokból zivatar esetén mindig húzza ki a hálózati 
tápegységet a konnektorból. 

 
• Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati 

dugót a konnektorból.  
 

• Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg 
helyiségbe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos 
körülmények között tönkreteheti a készüléket.  Hagyja, hogy a 
készülék először vegye át a szobahőmérsékletet, mielőtt 
csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több 
óra hosszat is eltarthat.  

 
• Soha ne öntsön ki folyadékot elektromos készülék fölött, és ne állítson 

folyadékkal megtöltött tárgyat a készülék közelébe.  Ha mégis folyadék 
kerülne a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa a hozzá 
csatlakoztatott hálózati dugaszaljat(pl. a kismegszakító 
lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból. Ezután 
a készüléket nem szabad tovább használni, el kell vinni egy 
szakszervizbe. 

 
• Elektromos készülékek használata iskolákban, oktató 

intézményekben, hobbi- és kézműves műhelyekben szakképzett 
személyzet ellenőrzése mellett engedhető meg.  

 
• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, 

biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.  

• A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel 

vagy egy szakműhellyel végeztesse.  

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati 
útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki 
ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.  

 
Felszerelés  

A terméket a tartókengyellel, amely az alján található, a 
mennyezetre szerelheti.    
Más módon, ráteheti a készüléket egy egyenes, sima alap felületre.   
Ügyeljen arra, hogy a termék semmiképpen ne  tudjon leesni! Ez 
veszélyhelyzetet teremt, és a termék károsodását.    
Mennyezeti szerelésnél:   
Rögzítse a terméket egy többlet biztonsági zsinórral, ami a fő 
felakasztástól független.   
Vigyázon, hogy személyek ne jussanak a termék alatt lévő területre.   
A terméknek soha nem szabad egy szabadon függő rendszer részévé 

válni.   
Ügyeljen arra, hogy a rögzítési pont el tudja viselni a készülék súlyát.   
Győződjön meg róla, hog a tükörgömb szabadon tud forogni. Nem 
érinthet meg más felületeket vagy tárgyakat.  
Soha ne telepítse a terméket éghető anyagok közelébe (pl. függönyök, 
dekorációs anyagok stb.). A jó levegő keringés érdekében hagyjon 
megfelelő helyet a termék körül. 



Üzembe helyezés  
• Győződjön meg róla, hogy a hálózati kapcsoló az O pozícióban található. 
 
• Csatlakoztassa a hálózati adapter DC dugóját a termék alsó oldalán lévő 

csatlakozóaljzatba.  
 

• Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy megfelelő dugaszoló aljzathoz.  
 
• Kapcsolja be a terméket úgy, hogy a hálózati kapcsolót az I pozícióra állítja. A 

LED-ek világítani kezdenek és a tükörgömb elkezd forogni. 
 

• A sugárzókat szabadon lehet beállítani.   
A termék max. 72 órai tartós működésre alkalmas.  72 óra elteltével  
legalább 1 órára ki kell kapcsolni.  

 

Karbantartás  és tisztítás   
Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és hagyja megfelelően lehűlni.  
Válassza le a hálózati kábelt a dugaszaljról.  

• Semmiképpen ne alkalmazzon agresszív tisztítóanyagokat vagy kémiai 
oldószereket, mert ezek a készülékházon károsodást (elszíneződést) 
okozhatnak.  

 

• A készülék az alkalmankénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást. A termék  

belsejében nincs karbantartandó alkatrész. Ezért sose nyissa fel a  

terméket! 
 
• A terméket puha, tiszta, száraz és nem szálazó ruhával tisztítsa! A makacs 

szennyeződéseket enyhén megnedvesített ruhával és langyos vízzel 
távolítsa el.  

 
• A készülékház tisztításánál ne alkalmazzon túl erős nyomást, a karcolások 

elkerülése érdekében. 
 

Eltávolítás  
Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagnak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétbe!   
Az elhasznált készüléket élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak   
megfelelően kell eltávolítani.    
Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a  
környezete védelméhez. 

 

Műszaki adatok:   
Bemeneti 

feszültség................. 

100 - 240 V/AC, 50/60 Hz (hálózati 

adapter) 

 5V/DC (állomás) 

Kimenő feszültség/-áram 

................................ 5V/DC, 1 A (hálózati adapter) 

Teljesítményfelvétel: 3,5 W 

Fényforrás 6

LED sugárzónként (2 db piros, 2 db 

zöld, 2 db kék) 

 4

LED van a foglalatban (2 db piros, 2 db 

kék) 

Tükörgömb-Ø........................ 127 mm 

Használati 

feltételek.................. +10 ... +35 °C, 0 – 80 % rel. nedvesség 

Tárolási feltételek.................. -10 ...+40 ºC, 0 – 90% rel. páratartalom 

Méret  (Sz x Ma x Mé): 270 x 232 x 133 mm 

Súly 

.............................................. 589 g (adapter nélkül)  
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