
Oświetlenie RGB 6 zacisków z 18 diodami LED Lunartec (NX6775)

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zawartość zestawu:

• zaciski z oświetleniem LED-RGB

• pilot

• zasilacza

• przewód połączeniowy

• kontroler

• instrukcja obsługi.

Opcjonalnie:

• bateria zapasowa CR2025.

Dane techniczne

Zasilanie 100 – 240 V 50/60 Hz

Napięcie 12 V DC

Moc znamionowa 4 W

Żywotność Ok. 15.000 godzin

Nadaje się do płyt o grubości 5 – 9 mm 

Liczba kolorów 16 (indywidualnie wybierane i przyciemniane)

Programy efektów kolorystycznych 4

Zasięg zdalnego sterowania 5 – 8 m

Spektrum kolorów RGB

Wymiary metalowych klamer 63 x 11 x 23 mm

Długość kabla pomiędzy klamrami 2 m

Długość kabla zasilającego 2 m

Waga 400 g

Uruchomienie

UWAGA!

Tylko  do  żytku  w  pomieszczenia.  Nie  wolno  podłączać  diod  LED  do  źródła

zasilania, jeśli nadal znajdują się w opakowaniu! Diody LED nie są wymienne!
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1. Klipsy LED nadają się do szklanych płyt o grubości 5 – 8 mm.

2. Przymocuj klipsy do krawędzi szklanej płytki w wybranej odległości.

3. Podłącz kable do kontrolera.

4. Podłącz kontroler do zasilacza, a następnie zasilacz do prądu.

5. Za  pomocą  pilota  możesz  wybrać  pojedyncze  kolory,  wybrać  efekty  kolorystyczne  lub

przyciemnienie.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy  urządzenia  lub  akcesoriów  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• Należy się upewnić, że urządzenie jest zasilane z łatwo dostępnego gniazdka, aby w razie

awarii można było szybko je odłączyć.

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Produkt należy odłączyć od zasilania,  jeśli  nie będzie używany przez dłuższy czas,  gdy

będzie czyszczony lub w przypadku usterki. Nigdy nie należy wyciągać wtyczki z gniazdka

ciągnąć za kabel!

• Regularnie należy sprawdzać urządzenie pod kątem uszkodzeń. Jeśli urządzenie, kabel lub

wtyczka są wyraźnie uszkodzone, nie należy ich używać. Nie należy używać urządzenia

w przypadku jego nieprawidłowego działania lub upadku.

• Produktu należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące baterii i ich utylizacji

Baterii  nie  zalicza  się  do  odpadów  gospodarstwa  domowego.  Jako  konsumenci  są  Państwo

zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii. 

2



Zużyte baterie należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do sklepu,

w którym są sprzedawane.

• Akumulatory  mają  niższe  napięcie  wyjściowe  niż  baterie.  Powoduje  to,  że  niektóre

urządzenia do działania potrzebują baterii, a nie akumulatora.

• Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Baterie,  z  których  wylewa  się  ciesz  są  niebezpieczne.  Należy  ich  dotykać  tylko

w odpowiednich rękawiczkach.

• Nie wolno otwierać baterii i wrzucać ich do ognia.

• Zaleca się wyjmowanie baterii z urządzenia, jeśli pozostaje nieużywane przez dłuższy czas.

• Zwykłe baterie nie mogą być ładowane. UWAGA! Istnieje ryzyko wybuchu!

• Należy  używać  zawsze  razem baterii  tego  samego  typu  i  wymieniać  wszystkie  baterie

w urządzeniu w tym samym czasie!

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności 

PEARL.GmbH  oświadcza,  że  produkt  MX6775  jest  zgodny  z  następującymi  aktualnymi

wytycznymi  Parlamentu  Europejskiego:  2009/125/WE  ustanawiającą  ogólne  zasady  ustalania

wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią, 2011/65/UE w sprawie

ograniczenia  stosowania  niektórych  niebezpiecznych  substancji  w  sprzęcie  elektrycznym

i  elektronicznym,  14/30/UE  odnoszącej  się  do  kompatybilności  elektromagnetycznej  oraz

z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE. 
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