
GT POWER LED Világításkészlet autómodellekhez (villogó)

Köszönjük, hogy ezt a nagyon népszerű termékünket választotta. Felszerelése és kezelése egyszerű. Biztosak 
vagyunk benne, hogy ezen készlet segítségével az ön RC autója nagyszerű látványt fog nyújtani a pályán. 
Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, hogy a legtöbbet hozhassa ki a készülék által 
nyújtott lehetőségekből.
A készlet tartalma:

1. 12 darab LED
2. 12 darab LED tartó
3. 1 darab vezérlő elektronika, dobozban
4. 1 darab négyes tápvezeték
5. 1 darab vezérlő csatlakozó
6. tartozékok

Műszaki adatok:
1. Bemenő feszültség: 4,8 V-6 V
2. Fogyasztás: 100 mA
3. Méret: 47*30*12 mm
4. LED-ek vezetékeinek hossza: 35 cm
5. Tápvezeték hossza 20 cm
6.  Vezérlés vezetékének hossza: 28 cm
7. Súly: 50 g

Beszerelés: 
1. A kiválasztott karosszériába szerelje be a LED tartókat
2. Ezekbe dugja be a LED-eket
3. A mellékelt ábrának megfelelően csatlakoztassa a LED-eket a vezérlő dobozhoz
4. A vezérlőt rögzítse a karosszéria tetejére, például: kétoldalas ragasztószalag, vagy tépőzár segítségével
5. Rögzítse a vezetékeket a karosszériához, figyelve arra, hogy azok ne érhessenek mozgó alkatrészhez, például szigetelőszalaggal
6. Ellenőrizze a működést
7. A különböző színű LED-ek elhelyezése csak ajánlás, ettől ízlése szerint eltérhet

Üzemmódok:

A bekapcsolás után a „Set” feliratú gombbal választhat négy működési mód közül.
1. Az összes LED folyamatosan világít.
2. Elöl a fehér LED-ek lassan villognak, a kék LED folyamatosan világít. Hátul a fehér LED folyamatosan világít 
a sárga és piros LED-ek gyorsan villognak.
3. Elöl a fehér illetve kék LED-ek felváltva villognak. Hátul a fehér, sárga és piros LED-ek felváltva villognak.
4. Elöl a fehér LED-ek folyamatosan világítanak, a sárga LED lassan villog. Hátul a fehét és a sárga LED 
egyszerre villog, felváltva a piros LED-del.

Fontos:
1. Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót a használatba vétel 

előtt.
2. Ne használjon a megadottnál nagyobb tápfeszültséget.
3. Óvja a készüléket a víztől, mely rövidzárlatot okozhat.
4. Őrizze meg a használati útmutatót. 


