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1. Introductie

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.
Lees eerst deze handleiding volledig en zorgvuldig door voordat u de infra-
roodschijnwerper in gebruik neemt.
U dient zich beslist te houden aan de aanwijzingen.

Bij vragen kunt u zich wenden tot onze Technische Dienst,

Nederland: 053 - 428 54 80
Ma. - vr.   09.00 - 20.00 uur

2. Gebruik waarvoor het product bedoeld is

Dit product is bedoeld als Infrarood-zoeklicht voor CCD-camera’s.
U kunt hiermee met uw CCD camera ook in volledige duisternis “zien”. Met
het voor mensen onzichtbare infraroodlicht kunt u gebouwen, de omgeving
van ingangen etc. onopvallend observeren.
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Belangrijk! Beslist lezen!
Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die
ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het
recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij
niet aansprakelijk.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!
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3. Montage en gebruik

De infraroodschijnwerper moet op een goed ventilerende plaats gemonteerd
worden, hij mag niet in een warmte-geïsoleerde behuizing gebouwd worden!

Voor de voeding is een accu 12 V= of een gestabiliseerde netvoeding met
een uitgangsspanning tussen 12...14 V= nodig. (Een volle 12V accu heeft
een spanning van ca. 13,5 V=). De gebruikte netvoeding moet met een mini-
maal vermogen van 300 mA uitgevoerd zijn.

Het infrarood-zoeklicht bereikt zijn maximaal vermogen bij een bedrijfs-
spanning tussen 12,5 en 13,8V=. Als de bedrijfsspanning te gering is, neemt
het vermogen van het zoeklicht aanzienlijk af. Bij een te hoge bedrijfsspan-
ning (>13,8 V=) ontwikkelt het apparaat te veel warmte en kan daardoor ver-
nield worden.

Belangrijk!
Het zoeklicht mag alleen met gelijkspanning gevoed worden, beslist niet met
wisselspanning!

4. Technische gegevens

Voedingsspanning : 12 - 14 V=

Stroomverbruik : max. 280 mA

Reikwijdte : max. 5 m

Afm. (lxbxh) : 50 x 41 x 72 mm
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