Beolina érintős háromszög modul, színes
Használati útmutató
Műszaki adatok:
Teljesítmény: 2,4W/db
Fényerő: 240lm/db
Feszültség: 12V DC (A tápegység része a csomagnak.)
LED típus: SMD5050
Színhőmérséklet: RGB
Dimmelhető: igen
IP védettség: IP20
Anyaga: ABS műanyag
Alakja: háromszög
Energiaosztály: A
Tanúsítványok: CE & ROHS
Élettartam: 50.000 óra

Méret: alap 15.3 x magasság 13.2 x vastagság 3cm
Csomag tartalma:
6db RGB háromszög LED modul
1db 12V tápegység (más termékekhez nem használható!)
1db távirányító
USB lapocskák, rögzítő szemek, kétoldalú ragasztó lapok

FIGYELEM! A TÁPEGYSÉGBŐL 12V FESZÜLTSÉG JÖN KI! ANNAK ELLENÉRE, HOGY USB
CSATLAKOZÓVAL VÉGZŐDIK, SEMMILYEN MÁS USB
USB-VEL
VEL MŰKÖDŐ ESZKÖZHÖZ NEM
HASZNÁLHATÓ!
VALAMINT MÁS ALAKÚ FALI LED MODUL (PL. HATSZÖG) SEM CSATLAKOZTATHATÓ HOZZÁ!
Összeszerelése/működése:
A csatlakozók segítségével a modulok könnyen összeszerelhetőek a kívánt alakzatba.
Elég, csak az egyiket tápfeszültséggel ellátni, az fogja tovább adni az áramot a többi részére. Hátoldallal fölfelé
gondosan rakjuk össze a kívánt formát,, ügyelve arra, hogy az USB lapocskák érintkezői pontosan illeszkedjenek az
aljzatba. Amikor ez megtörtént, akkor a rögzítő szemek segítségével sstabilizáljuk
tabilizáljuk az adott alakzatot. Az áramforrás
csatlakoztatása után pár
ár másodperc várakozás szükséges a használat előtt.
A hatszög felületének megérintésével (középen)
(középen), átsimításával
ával lehet színt váltani, egymástól függetlenül. Hosszú
érintéssel tudjuk ki/be kapcsolni egyesével is a modulokat. A távirányítóval egyszerre lehet
lehe a modulokat vezérelni.
Kreatív/egyedi színkombinációkat
mbinációkat lehet kialakítani, mint pl. azt, hogy a modulok egy része színváltó üzemmódban
van, de a többi egy állandó színnel világít.
Felragasztás előtt alaposan győződjünk meg róla, hogy minden jól kapcsolódik egymáshoz. Ha bizonytalan lenne
valamelyik modul működése, cserélgessünk USB lapkát vagy forgassuk el a modult.
Több darab/nagyobb felület:
A dobozban 6db háromszög modul található. Ha a kívánt alakzathoz több darab szükséges, akkor a második d
doboz
moduljait és tápegységét is fel kell használni.
Távirányító funkciói:
Ki/be kapcsoló gomb
Időzítő (30perc)
13 különböző színes gomb
Fényerő szabályzó (le/fel 4 lépésben)
Funkció gombok: villog/átúsztat/ugrás
Garancia: 1 év
A nem rendeltetésszerű használat garanciavesztéssel jár.
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