Használati / beépítési útmutató

Fali LED dimmer - IR távirányítóval (PID: 5649)

Gondoljon a környezetre,
mielõtt kinyomtatná ezt
a dokumentumot!

Fali LED szalag DIMMER - távirányítós
[Fényerõszabályzó 12 Voltos LED termékekhez - 96 Watt]
Technikai információk:
Mûködési hõmérséklet: -20-60°C
Mûködési feszültség: 12 Volt DC
Kimenet: 1 csatorna
Max. áramerõsség: 8Amper
Max. teljesítmény: 96 Watt
Vezérlés: infravörös távirányító
és fali potméter

A vezérlõt csak 12Voltos, egyenirányított, stabilizált feszültségû
tápegységgel használja!
Gyengeáramú elektronikai alkatrész.
VTSZ 854390

Potméteres, falra vagy bútorba szerelhetõ LED fényerõszabályzó LED szalagok, LED modulok és
12 Voltos LED lámpák dimmeléséhez. A fényerõszabályzó alkalmas a csatlakoztatott ledek teljes
lekapcsolására is, a dimmer teljesen balra forgatásával. Egyszerû, sorkapcsos bekötés.

Csatlakoztatás:
A dimmer hátoldala 4 db sorkapcsot takar, melynek jelölései:
- (IN-) (IN+): bemenet
- (OUT-) (OUT+): kimenet
- a 12 Voltos stabilizált egyenáramú tápegységet csatlakoztassaaz (IN) sorkapcsokra,
- a vezérelni kívánt LED terméket az (OUT) sorkapcsokra, a polaritásnak megfelelõen.
Feszültség alá helyezés elõtt gyõzõdjön meg a rövid-zár nélküli szerelésrõl.
Fényerõszabályzó távirányítójának bemutatása
A fali dimmer infravörös mûködésû (rálátást igénylõ) távirányítóval is vezérelhetõ. A távirányítóval lehetõség
van a ki- és bekapcsolásra, késleltett kikapcsolásra, elõre programozott és saját egyedi fényerõ beállítására.
- Delay off: Késleltetett kikapcsolás (a gomb megnyomása után 30 másodperccel).
- Piros gomb: Be-, és kikapcsolás
- Lefelé / felfelé nyilak: Fényerõ növelése, csökkentése
- 25% / 50% / 75% / 100%: Fix 25/50/75-100%-os fényerõ beállítása.
- 1-4 gombok: Saját fényerõ használata. Tároláshoz a lefelé / felfelé nyilakkal állítsa be a megfelelõ
fényerõt, majd nyomja meg 3 másodpercig azt a számgombot, amelyikre tárolni akarja a fényerõt.
tárolás után a számgombot megnyomva az elõzõleg tárolt fényerõ jelenik meg.

Forgalmazó / importõr:
ANRO Épületdíszítés Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Kemény J. krt 20.
Tel.: 00 36 (52) 220-054 www.anrodiszlec.hu

Származási hely:

PID - raktári szám magyarázat:

Kína

Minden terméken, vagy annak dobozán a könnyû azonosíthatóság
érdekében egy saját vonalkódos címkét helyezünk el, melyen szerepel
a termék neve, a beérkezésének ideje, illetve egy cikkszám (PID).
Ez a PID szám szerepel a számlán is, illetve az intenetes áruházban és a
magyar nyelvû útmutatón is, mellyel egyértelmûen azonosítható a termék.
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