
 

 

 Használati útmutató  

Televízió nézés szimulátor 
 
Rend. sz. 1826580 
 

Rendeltetésszerű használat:  
Ez a termék azzal a céllal készült, hogy egy színes televízió fénymintáját utánozza, 
és ezzel a potenciális betörőket elriassza a házba vagy lakásba behatolástól.  Akkor 
használhatja, ha szabadságon van, vagy ha este valamilyen program miatt távol van 
otthonról.  
A készülék csak beltéri használatra alkalmas, tehát a szabadban nem használható.  
Nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.  
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy 
módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék 
károsodhat.  Szakszerűtlen alkalmazás ezen kívül veszélyhelyzetekhez, mint pl. 
rövidzár, gyulladás, vagy áramütés vezethet.  Olvassa át figyelmesen a használati 
útmutatót, és őrizze meg. Ha a terméket továbbadja másoknak, csak a használati 
útmutatóval együtt tegye.   
A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. Az 
összes előforduló cégnév és termékmegnevezés a mindenkori tulajdonos 
márkaneve.  Minden jog fenntartva. 
 

A szállítás tartalma  

• 1 db készülék • 2 db műanyag tipli 

• 1 db hálózati adapter • 2 db csavar 

• 1 db ragasztó szalag • Használati útmutató. 
 

Aktuális használati útmutatók   
Töltse le az aktuális használati útmutatókat a  
www.conrad.com/downloads weboldalról, vagy szkennelje be az ott 
megjelenített QR-kódot.  Kövesse az útmutatásokat a  
weboldalon. 
 

A szimbólumok magyarázata 
 

A szimbólum a háromszögbe foglalt villám jellel az egészségre káros 
veszélyekre utal, pl. áramütés lehetőségére. 

  
Háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges  
információkra utal a használati útmutatóban.  Olvassa el ezeket az 
információkat mindig figyelmesen. 

 
A nyílszimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra hívja fel 
a figyelmet. 

 
 

Biztonsági előírások  
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági 
előírásokat tartsa be. Ha nem veszi figyelembe a jelen használati útmutatóban 
ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, az ebből eredő 
sérülésekért vagy dologi károkért nem vállalunk felelősséget.  Ezen kívül ilyen 
esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.  
a) Általános információk  
• 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 meg 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 időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között 
tárolták, vagy   

- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve. 
 

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy akár 

kis távolságról való leesés károsíthatják a terméket.    
• Vegye figyelembe a termékhez csatlakoztatott más termékek biztonsági 

és kezelési utasításait is.   

• Forduljon szakemberhez, ha kétségei vannak a termék üzemeltetésére, 
a biztonságára vagy csatlakoztatására vonatkozóan.   

• A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, 
vagy egy erre szakosodott műhellyel végeztessen.   

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

b) LED fény  
• Figyelem, LED-világítás: 
 

- Ne nézzen bele a LED fénysugárba! 
 

- Ne nézzen közvetlenül vagy optikai műszerekkel a 
fénysugárba! 

 

• Az alkalmazott LED fényforrások fixen be vannak építve, nem 
cserélhetők ki.   

c) Hálózati tápegység  
• Csatlakoztassa a készüléket olyan dugaszoló aljzathoz, amely könnyen 

elérhető.  
 

• A tápellátáshoz csak a vele szállított hálózati adaptert használja.  
 

• A hálózati tápegység számára feszültségforrásként csak a közüzemi 
elektromos hálózat egy szabványos dugaszoló aljzata használható. A 
hálózati adapter használata előtt ellenőrizze, hogy az adapteren 
megadott feszültség adatok egyeznek-e a háztartásában rendelkezésre 
álló hálózati feszültséggel.   

• Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati adptert  bedugáskor vagy 
kihúzáskor.  

• Soha ne húzza a kábelnél fogva, ha a hálózati adaptert a dugaszoló 
aljzattól elválasztja.  Mindig csak a dugónál fogva húzza ki.   

• Gondoskodjon arról, hogy a vezeték az elhelyezéskor ne tudjon 
összenyomódni, megtörni vagy éles bútorszélektől megsérülni.  

• Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg és ne 
akadhasson el bennük. Sérülésveszély áll fenn.  

• Válassza le a hálózati adaptert biztonsági okokból vihar esetén az 
áramforrásról.  

d) Elhelyezés  
• A helyiségnek ablakkal kell rendelkeznie, amely elegendő külső fényt 

bocsát be.  Az érzékelő működése mind nappali világításnál, mind 
sötétben kioldható.   

• Előfordulhat, hogy a készülék egy időzítő, vagy egy másik fényforrás fénye 
miatt, ami a helyiséget bevilágítja, nem kapcsol be! 

• A készülék által kivetített fénynek, ami például a falról visszatükröződik, 
vagy közvetlenül a redőnyre, függönyre vagy ablaktáblára irányul, 
kívülről jól láthatónak kell lennie.   

• A redőnynek, függönyöknek, vagy ablaktábláknak fényáteresztőnek kell 
lenniük, hogy a vetített fény jól látható legyen.   

• A terméknek kívülről nem szabad láthatónak lennie! 
 

• Ne állítsa a készüléket olyan helyre, amelyen egy beltéri vagy kültéri  
fényforrás a készülék fényét átvilágíthatja.  

 
e) Felszerelés   
• A szerelés felülete legyen száraz, tiszta, lapos, stabil és ne legyen rajta 

lerakódás.  

• A termék alja, valamint a ragasztószalag  
hagyhat nyomokat vagy karcolást az érzékeny felületeken. 

 

• A fúrás vagy a csavarok betétele előtt figyeljen arra, hogy a szerelés 
helye alatt ne legyenek vezetékek vagy csövek.  
Ha  véletlenül a falban lévő elektromos vezetékbe fúr bele, 
életveszélyes áramütést szenvedhet!  

• A termék előtt ne legyenek tárgyak (pl. dekorációs objektumok).   
f) Epileptikus roham veszélye  
• Azok a személyek, akik fényérzékeny epilepsziában szenvednek,  

elveszthetik az eszméletüket, ha villogó fényekkel vagy fénymintákkal 
kerülnek szembe.   

• Ha a következő tünetek lépnek fel: szédülés, homályos látás, szem- vagy 
izomrángás, eszméletvesztés, tájékozódási képesség elvesztése, 
véletlenszerű mozgások vagy görcsök, - a készüléket azonnal ki kell 
kapcsolni, és az illető személyt rávenni, hogy hagyja el a helyiséget.  



Kezelőszervek  
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  2    

  3    

1 LED panel 4 Fényérzékelő 

2 Bázis 5 Funkciókapcsoló 

3 Felerősítő csavarlyukak 6 9V/DC bemeneti aljzat 
 

Használat 
 

Ajánlatos a terméket és a kívánt beállításokat még akkor tesztelni, amikor 
otthon vagyunk, annak biztosítására, hogy az időpont, beállítás és hely 
korrektül egymáshoz illik.   
Irányítsa a kivetített fényt tetszés szerint, úgy, hogy a hajlítási szöget a 
LED-panel (1) és foglalat (2) között lévő zsanér segítségével illeszti.  

 

a) A felállítás helyének kiválasztása 
 

A szimulátor egy lapos felületen helyezhető el, a mellékelt ragasztószalaggal 
rögzíthető, vagy egy sík felületen elhelyezhető.  
 

Ragasztószalag 
 

• Gondoskodjon arról, hogy a felület egyenes, sima, tiszta és száraz legyen.  
 

• A ragasztószalagot a szerelési furatoknál (3) kell elhelyezni.  Ezt előzőleg 
ellenőrizni kell, mielőtt a bázisra  (2) felragasztja.  

 

• Távolítsa el a papír ragasztószalag másik oldalát, és rögzítse a   

terméket a kívánt felületre.  
 

Felszerelés 
 

• Használja a szerelési furatokat (3) sablonként a fúrási helyekhez. 
 

• Fúrja ki ezután egy ø6 mm-es fúróheggyel a lyukakat és, amennyiben 
szükséges, tegye be a műanyag tipliket.  

• Rögzítse a terméket a szállításhoz mellékelt csavarok segítségével.  
 

A felület anyagától függően különböző csavarokra és tiplikre lehet 

szükség.  
 

a) Csatlakoztatás a tápáramellátásra 
 

• Csatlakoztassa a hálózati adaptert, miután azt az áramellátással összekötötte, a 

9V/DC-s bemeneti aljzatba (6). 
 

b) Funkciókapcsoló 
 

Állítsa a funkciókapcsolót  (5) a következő poziciók egyikébe:   
 

Funkció   Leírás  
 

+4 DUSK+4HRS 
 

Ez az üzemmód használható, ha későn (pl.   

csak kb. 21 óra körül lesz sötét. 
 

Ha a módot sikeresen aktiválta, ezt két LED fogja Önnek jelezni.  
 

Ha a fényerősség 0,5 lux alá esik, a LED szimuláció még további 4 
óra hosszat üzemben marad, mielőtt a készenléti módba átvált.   
A LED-szimuláció akkor is 4 óra hosszat marad üzemben, ha a fény 

intenzitása a 0,5 lux határt túllépi.  
 

 
 

+7 DUSK+7HRS 
 Ez a mód használható, ha korábban,  
 azaz már 18 óra körül sötét van. 
 Ha a módot sikeresen aktiválta, ezt három LED  
 jelzi Önnek.  
 Ha a fényerő 0,5 lux alá esik, a LED szimuláció még  

 

7 további órán keresztül működésben marad, mielőtt a készenléti 
módba 

 átvált. 
 A LED szimuláció akkor is 7 óra hosszat marad üzemben, ha a  
 fény intenzitása a 0,5 lux határt túllépi.  

  

BE A LED szimuláció üzemben van, és azt a benyomást kelti, hogy 
 a televízió állandóan BE VAN KAPCSOLVA.  

  

OFF A termék KI-kapcsolódik.  

   

 

Külső időkapcsoló óra 
 

Egy külső időkapcsoló óra (külön beszerezhető, pl. 289403, 1528594, 1528589, 
1528590, 1528581, 1528591, 1625525, 1528595 rendelési számon) felhasználható 
arra, hogy a terméket egy bizonyos időpontban aktiválja, amit a fényérzékelő nem 
támogat.   
• Az időkapcsoló órát a hálózati dugaszoló aljzat és a televízió szimulátor hálózati 

adaptere közé kell elhelyezni.  
 

• Állítsa a funkciókapcsolót (4) a  BE-helyzetbe.  
 

Ápolás és tisztítás 
 

• Tisztítás előtt válassza le a készüléket a feszültségforrásról. 
 

• Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldószereket, 
mert ezek károsítják a házat és a termék hibás működéséhez vezethetnek.  

• A készülékház tisztításához csak egy száraz, nem bolyhosodó kendőt 
használjon. 

 

Eltávolítás 
 

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

 
 

Műszaki adatok:  
 

a) Általános tudnivalók 
 

Üzemi feszültség........................ 9 V/DC, 300 mA 
 

LED-ek száma......................... 12 (1 db piros, 2 db kék, 3 db zöld, 6 db fehér) 
 

A LED-ek élettartama.............. 30.000 óra 
 

A LED teljesítménye....................... max. 2,5 W 
 

LED fényerősség.................................. 15 lm 
 

Fényérzékelő ................................. 0,5 lux (a gyenge megvilágítás határa) 
 

Üzemi- és tárolási feltételek......... 10 ... 40 °C, 40 – 85 % rel. nedvesség 
 

Méretek (H x Szé x Ma):........................... 85 x 40 x 90 mm. 
 

Súly....................................... 106 g 
 

b) Hálózati adapter 
 

Bemeneti 
feszültség....................... 100 - 240V~, 50/60 Hz 
Kimeneti 
feszültség...................................
...... 9 V/DC, 300 mA 
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