SVĚTELNÝ OBRAZ
• Výrobek je určen k všeobecnému vnitřnímu použití dle platné normy krytí - Ip20.
• Tedy pro montáž uvnitř budov a v oblastech, které nejsou přímo vystavené vlhkosti nebo vodě!
• Osvětlení splňuje všechny potřebné certifikáty CE, RoHS pro každodenní použití.
• Zdrojem světla jsou LED pásky osazené SMD součástkami.
• Manipulace s krytem, rozmontovávání, pokus o vlastní opravu atd., vylučuje možnost případné reklamace.
• Produkt je v záruce 24 měsíců od data vystavení prodeje.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody,
opotřebení, používání věci v rozporu s účelem daným výrobcem, nedodržení návodu k obsluze.
Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklé působením atmosférických vlivů, přepětím, mechanickým
nebo elektrickým poškozením vstupních a výstupních částí a napájecích sestav.
• Světlo je stmívatelné.
• V případě poruchy se obraťte pouze na oprávněné osoby s platnou kvalifikací dle vyhlášky č.50/1978 Sb.,
nebo nás kontaktujte na info@li-go.cz

Obsah balení
Obrazové LED svítidlo – Vyřezávané LED svítidlo s podsvíceným dekoračním motivem. Umístění na stěnu.

2 Dálkový ovladač 12V/24V DC

With Remote Control

1m LED pásku 4,8W / 0,4A

Typ konektoru

12V DC – průměr 5.5/2.1 mm

Vstupní napětí svítidla

12V

Použitý materiál

- dřevovláknitá deska s laminátovým povrchem
- dřevěná překližka (borovice)
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Příkon / Proud

Peak Output Current: 6A

LIGHT

BRIGHT
+

BRIGHT
-

100%

50%

25%

MODE
+

SPEED

Zdroj napětí na 12V – externí se zapojením do zásuvky.
Výkon/Napětí/Proud
Vstupní napětí
Typ konektoru
Max. trvalé zatížení

18W/12V/1,5A
100-240V AC
12V DC – průměr 5.5/2.1 mm
14W

SPEED

MODE

RF Wireless

4 Prodlužovací kabel 12V
6

2x

7

2x

5 Krycí lišta na kabel 1,7m

Instalace pro verzi obrazu s připojovacím kabelem
• Naměřte na zdi rozteč 230mm a vyvrtejte otvory ve zdi Ø5mm
• Zasuňte hmoždinky zašroubujte skoby.
• Zavěste obraz.
230 mm
Ø 5mm
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• Připojte světlo ke zdroji.
• Ustřihněte si vhodnou délku lišty.
• Přilepte krycí lištu ke zdi.
• Vsuňte kabely do lišty

With Remote Control

Peak Output Current: 6A

3

LED

5-24V

LED CONTROLLER

