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1. Wstęp

Dziękujemy za wybór naszego produktu! Ten podręcznik
użytkownika zawiera instrukcje niezbędne do bezpiecznego
i bezproblemowego działania urządzenia.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych produktów,
która znajduje się na stronie internetowej: http://slservice.pl/ !

2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

W celu zapewnienia bezpiecznego działania i właściwego stanu
technicznego urządzenia, wymagane jest stosowanie się do następujących wytycznych:
- To urządzenie podlega Klasie Ochronności I, z tego względu
niezbędne jest zapewnienie właściwego uziemienia.
- W celu zminimalizowania ryzyka przypadkowego porażenia
prądem, jak również uszkodzenia urządzenia, jego instalacja (oraz
podłączenie do prądu) powinna być przeprowadzana wyłącznie
przez odpowiednio wykwalifikowany personel.
- Gdy urządzenie nie jest w użyciu (lub w celu czyszczenia) należy
zawsze odłączyć je od prądu. Odpinaj je WYŁĄCZNIE ciągnąc
za wtyczkę, nigdy za kabel.
- Upewnij się, że kabel zasilający nie jest w jakikolwiek sposób
uszkodzony - w takim przypadku natychmiast wymień go na kabel
tego samego typu.
- Przed podłączeniem urządzenia do prądu upewnij się, że nie
jest uszkodzone mechanicznie. Jeśli zauważysz jakikolwiek defekt,
niezwłocznie skontaktuj się ze sprzedawcą i nie podłączaj
go do prądu.
- Upewnij się, że dostępne napięcie nie jest wyższe od 240V.
- Nigdy nie patrz bezpośrednio na źródło światła (szczególnie,
jeśli masz jakiekolwiek objawy epilepsji)!
- Urządzenie musi być zamontowane na stabilnym podłożu. Zawsze
używaj stalowej linki zabezpieczającej!
- Nie używaj tego urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności
i temperaturach powyżej 40°C.
- Nie zakrywaj wylotów wentylacyjnych podczas pracy, by zapobiec
przegrzaniu.
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- UWAGA: Obudowa tego urządzenia może być gorąca w trakcie
pracy (oraz przez kilka minut po jego wyłączeniu).
- Tego urządzenia NIE WOLNO podłączać przez dimmer lub jakikolwiek inny ściemniacz / reostat.
W przypadku poważnego problemu należy natychmiast zaprzestać
używania tego produktu!
Ważne:
Uszkodzenia powstałe w wyniku nie zastosowania się do tej
instrukcji obsługi nie podlegają jakiejkolwiek reklamacji czy naprawie
gwarancyjnej.

3. Informacje o produkcie
3.1 Specyfikacja

Napięcie zasilania: 100-240V
Pobór mocy: 12W
Zasilanie: Bateria (2.20 Ah -DC 14.8V Litowa 2500mA)
Częstotliwość napięcia: 50/60Hz
Typ i moc diody: 6pcs x 2W RGBW + 6Pcs x 0.5W Warm White
Ilość diod: 12 pcs
Dimmer: Liniowy 0~100%, elektorniczny
Kąt świecenia: 360°
DMX : Bezprzewodowy
Stopień ochrony IP: IP30
Wysokość [cm]: 14.3
Szerokość [cm]: 32
Głębokość [cm]: 20
Ciężar [kg]: 1.1
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3.2 Czyszczenie i konserwacja

Zalecamy częste czyszczenie urządzenia, ponieważ kurz, dym
i inne zanieczyszczenia gromadzą się na optyce i obudowie.
Po odłączeniu od prądu przetrzyj urządzenie miękką, nie strzępiącą
się i wilgotną ściereczką. Nigdy nie używaj alkoholu ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie. Najlepszym
narzędziem do usuwania pyłu powierzchniowego jest suchy pędzel.
Należy okresowo sprawdzać, czy nie ma żadnych luźnych części,
które mogłyby spowodować uszkodzenie urządzenia lub potencjalne
zranienia spowodowane uszkodzonym urządzeniem. Upewnij się,
że wszystkie instalacje napowietrzne i ścienne mają zamontowane
dodatkowe zabezpieczenia, takie jak linki zabezpieczające,
odpowiednie do rodzaju i rozmiaru urządzenia. Sprawdź również
przewód zasilający - upewnij się, że nie ma żadnych uszkodzeń,
w innym przypadku może to spowodować porażenie prądem.
Nie wolno usuwać bolca uziemiającego. Wewnątrz tego urządzenia
nie ma żadnych części możliwych do naprawy przez użytkownika nie próbuj więc otwierać go i naprawiać "na własną rękę".
UWAGA! Zawsze odłączaj urządzenie od prądu
przed jakąkolwiek czynnością konserwacyjną.
Jeśli potrzebujesz jakichkolwiek części zapasowych, używaj tylko
części oryginalnych.
Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenie kabla zasilającego, musi
zostać niezwłocznie wymieniony (wyłącznie przez autoryzowanych
sprzedawców), aby uniknąć zagrożeń.
Nigdy nie usuwaj bolców uziemienia z kabla zasilającego ani nie
dmuchaj sprężonym powietrzem w wentylatory chłodzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów urządzenia.
W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się ze sprzedawcą.
Przed wymianą bezpiecznika odłącz przewód
zasilający! Zawsze wymieniaj wyłącznie na ten
sam typ i wartość bezpiecznika!
S-LIGHTING S-TABLED

www.slservice.pl

5

Montaż
To
urządzenie
może
być
montowane
w
orientacji
pionowej za pomocą
dedykowanych podstawek magnetycznych, które można umieścić na stole lub pod obrusem. Możliwa
jest regulacja wysokości poprzez użycie dołączonych przedłużek.
Zawsze sprawdź, czy wentylacja wokół jest odpowiednia,
a w odległości 0.6m od urządzenia nie ma żadnych łatwopalnych
powierzchni. Umiejscowienie powinno być wystarczająco stabilne,
tak by było w stanie utrzymać obciążenie równe dziesięciokrotności
wagi urządzenia.

Uwaga: Nie montuj urządzenia w strumieniu
przepływu gorącego powietrza. Spowoduje
to niestabilność bądź awarię urządzenia
z powodu przegrzania.
Oczekiwana żywotność LED:
Diody LED stopniowo zmniejszają swoją jasność, głównie
z powodu działania w nieidealnych warunkach cieplnych
(szczególnie przy ciasnym zgrupowaniu na małej powierzchni).
Z tego powodu używanie przy największej intensywności
znacznie skraca ich żywotność. W normalnych warunkach
powinna ona wynosić od 40'000 do 50'000 godzin.
Jeśli wydłużenie żywotności ma kluczowe znaczenie, zmniejsz
temperaturę pracy poprzez poprawienie wentylacji wokół
urządzenia, ograniczenie ogólnej intensywności projekcji i obniżenie
temperatury otoczenia do optymalnego zakresu roboczego.
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3.3 Sterowanie
Urządzenie wyposaone jest w wyświetlacz LCD oraz 4 przyciski
sterujące.
Menu: dostęp do menu lub powrót do poprzedniej opcji menu.
Enter: wybór oraz zapis bieżącego menu lub potwierdzenie bieżącej
wartości funkcji lub opcji w menu.
Up: wybór wartości funkcji w kolejności rosnącej .
Down: wybór wartości funkcji w kolejności malejącej.
Function: Konfiguracja W-DMX,
• Po podłączeniu do nadajnika W-DMX kontrolka stanu będzie migać
przez 20 sekund, następnie zgaśnie,
• Przycisnięcie „function” przez 3 sek. spowoduje usunięcie poprzedniej konfiguracji,
• Przyciśnięcie „function” przez 3 sekundy, w przypadku braku sygnału wyłączy lampkę kontrolną.
IR: odbiornik podczerwieni.

3.4 DMX konfiguracja sterowania
W
celu
sterowania
za
pomocą
kontrolera,
ustaw adres początkowy DMX dla pierwszego kanału DMX.
Krok 1:
Posługuj się przyciskami UP/DOWN, do momentu pojawienia się na
wyświetlaczu [DMX Adress], a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby
zatwierdzić.
Krok 2:
Za pomocą przycisków UP/DOWN wybierz wartość [d1-512], następnie naciśnij przycisk ENTER.
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3.5 Konfiguracja podczeriweni
Aby uruchomić odbiornik podczerwieni, wykonaj następujące
czynności:
Krok 1:
Naciśnij przycisk MENU, aby wybrać pozycję [IR], nastepnie naciśnij ENTER, aby potwierdzić.
Krok 2:
Posługuj się przyciskami UP/DOWN, by
wybierać
jeden
z
programów
[YES]
Naciśnij przycisk ENTER, aby zapisać ustawienie.

lub

[NO].

4. Menu wyświetlacza
Adress

0-255

Auto model

0-15

Speed

0-9

IR

YES/NO

Battery capacity
Software version
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5. DMX lista kanałów
1

0-255

Dimmer

2

0-255

Strobe

3

0-255

Color Red

4

0-255

Color Green

5

0-255

Color Blue

6

0-255

Color Cool White

7

0-255

Color Warm White

8

0-255

Build-in effects (15 programs)

9

0-255

Speed for build-in program

6. Bateria
Rodzaj: 2.20 Ah - DC 14.8V Lithium 2500mA
Czas pracy:
•
•
•
•

w trybie zmiany koloru, do: 12h
W trybie pojedynczego koloru, do: 18~20h
Wszystkie światła max. jasność, do: 6-8h
Stand By :30h

Połączenie ładowania: Kabel zasilający szybkiego ładowania
Czas ładowania: 6h/max
Poziom naładowania baterii: Wyświetlany na ekranie
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