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VSEBINA PAKETA
1. IR daljinski upravljalnik
2. RGB krmilnik

SHEMA PRIKLOPA

OPIS NAPRAVE
•
•
•

20 določenih programov, ki jih ni mogoče spreminjati:
‐ 4 programi dinamičnega spreminjanja barv, različne hitrosti;
‐ 16 statičnih barv, spreminjanje svetlosti;
Povezan IR sprejemnik.
IR daljinski upravljalnik s 24 gumbi.

POLOŽAJ IN FUNKCIJA GUMBOV NA DALJINSKEM UPRAVLJALNIKU
Povečanje
svetlosti/hitrosti
Statična rdeča
svetloba
Statična oranžna

Zmanjšanje
svetlosti/hitrosti
Statična zelena
svetloba
Statična svetlo
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Izklop

Vklop

Statična modra
svetloba
Statična temno

Statična bela
svetloba
Preskok 7 barv

svetloba
Statična temno
rumena svetloba
Statična rumena
svetloba
Statična svetlo
rumena svetloba

zelena svetloba
Statična modro
zelena svetloba
Statična svetlo
modra svetloba
Statična nebeško
modra svetloba

modra svetloba
Statična magenta
svetloba
Statična rožnata
svetloba
Statična vijolična
svetloba

Prižiganje/ugašanje
bele (utripanje)
Spreminjanje 7
barv
Preskok 3 barv

VARNOSTNI NAPOTKI
V primeru nastanka poškodb zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, garancija ne
velja. Proizvajalec ni odgovoren za telesne poškodbe in materialno škodo na
materialih , ki nastanejo zaradi nepravilnega ravnanja z napravo ali neupoštevanja
varnostnih napotkov. V takih primerih garancija ni veljavna.
• LED krmilnik in LED osvetlitev skupaj z napajanjem lahko namesti le usposobljeni
električar, ki pri tem strogo upošteva obstoječe uredbe in standarde.
• Pred začetnim zagonom naprave natančno preberite navodila za uporabo.
• V navodilih za uporabo so navedeni tehnični podatki kot na primer napetost, tok,
temperatura in dimenzije, kot tudi primeri in nasveti za namestitev in uporabo.
• Priklopna napetost za to napravo je 12V DC ali 24V DC. Naprave nikoli ne
priključite na 230 V AC ali drugačno obratovalno napetost.
• Naprava je namenjena za uporabo izključno v notranjih prostorih.
• V izogib kratkemu stiku, nikoli direktno ne priklopite dveh žic.
• Conrad ni odgovoren za poškodbe ali nesreče, ki nastanejo zaradi nepravilnega
priklopa ali uporabe naprave.
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Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: RGB krmilnik barv z IR daljinskim upravljalnikom
Kat. št.: 18 39 99
Garancijska izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki
začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike
Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z
izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na
blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta
po preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus‐
Conrad‐Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta
66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum izročitve blaga in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno
izpolnjenim garancijskim listom.
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