
Opis ogólny

Dane techniczne

Uwaga

Nowoczesna  i  niezawodna   lampa  kierunkowa  typu   SLO3LED,  przeznaczona  jest  do  stosowania
w  pojazdach uprzywilejowanych i specjalistycznych  w  ruchu drogowym.  Stanowi  pewne i  doskonale
widoczne Ÿród³o œwiat³a b³yskowego w  ka¿dym wybranym  kolorze  (opcja: niebieski, ¿ó³ty, czerwony).

Napiêcie zasilania:............................................................ instalacja samochodowa 12 i 24 V
Pobór pr¹du: ..............................................................................................................ok. 3-4 A
Zalecane zabezpieczenie bezpiecznikowe: ........................................................................4A
Czêstotliwoœæ b³ysku: ....................................................................................................2-4 Hz
Zakres temperatur pracy: .................................................................................. -30 C - +50 C
�ród³o œwiat³a:  .................................................................................  LED +  optyka Fressnel
Synchronizacja b³ysku: ........................................................................................................tak
Cechy szczególne:  Unikalny,  opracowany przez firmê PW  GAMET system  synchronizacji

wzajemnej  lamp  MULTI - MASTER ,  w którym ka¿da  lampa  jest
synchronizowana oraz jest  Ÿród³em synchronizacji

Iloœæ programów œwiecenia: ..............................................8 (m.in.: b³ysk, dwub³ysk, trójb³ysk)
Interfejs: ....................................4 przewodowy (Synchro IN/Mode, Synchro OUT, Bat+, Bat-)

Producent  zastrzega  sobie  prawo  do dokonywania  zmian w budowie wewnêtrznej  lampy
bez  powiadomienia.

Przed  pod³¹czeniem  lampy  do instalacji samochodowej,  proszê zapoznaæ siê z instrukcj¹
obs³ugi oraz z ogólnymi  warunkami gwarancji!
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BR¥ZOWY - “+”  instalacji samochodowej (zalecany bezpiecznik 4A)
BIA£Y - “-”  instalacji samochodu
ZIELONY - funkcja SYNC_OUT
¯Ó£TY -  funkcja SYNC_IN lub MODE  (wybór programu œwiecenia)

Zaleca  siê,   aby  koñcówki   niewykorzystanych   przewodów  sygna³ów   SYNCHRO_IN
i  SYNCHRO_OUT dok³adnie  zaizolowaæ,   gdy¿  mo¿e  byæ  to  Ÿród³em  zak³óceñ w pracy
lub nawet uszkodzenia urz¹dzenia.

1. Pod³¹czyæ  lampê  do instalacji samochodowej.  Lampa  rozpocznie  pracê  w  poprzednio
ustalonym programie.

2. Upewniæ   siê,   ¿e   przewód  ¿ó³ty    (SYNCHRO_IN)  nie  jest  po³¹czony  z  przewodami
SYNCHRO_OUT innych lamp.

3. Przytkn¹æ  przewód  ¿ó³ty  do  “+” zasilania  pojazdu.   Lampa  przestanie  pracowaæ.
4. Odczekaæ  oko³o  3  sekundy  do  momentu  krótkiego  b³ysku  lampy.
5. W przeci¹gu 2 sekund od krótkiego b³ysku od³¹czyæ przewód ¿ó³ty od “+” zasilania pojazdu.

Lampa  natychmiast  rozpocznie  pracê  w  nowo  wybranym  programie.

UWAGA!   Od³¹czenie  przewodu  ¿ó³tego  od “+” zasilania  pojazdu  po czasie d³u¿szym, ni¿
2 sekundy od krótkiego b³ysku,  spowoduje brak zmiany programu œwiecenia i  natychmiasto-
w¹ pracê  w  aktualnym  programie.

Oznaczenie przewodów i sposób pod³¹czenia lampy:

UWAGA:

Aby zmieniæ program œwiecenia:

Pod³¹czenie  podczas  pracy  lampy  sygna³u  SYNCHRO_OUT do “+” instalacji
samochodowej spowoduje trwa³e uszkodzenie urz¹dzenia nie podlegaj¹ce naprawie
gwarancyjnej.
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data: .............................................
opis czynnoœci kontrolno - naprawczych: ................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

..................................................................             ..................................................................
producent                                                                podpis serwisanta
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.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

..................................................................             ..................................................................
producent                                                                podpis serwisanta
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data: .............................................
opis czynnoœci kontrolno - naprawczych: ................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

..................................................................             ..................................................................
producent                                                                podpis serwisanta
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data: .............................................
opis czynnoœci kontrolno - naprawczych: ................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

..................................................................             ..................................................................
producent                                                                podpis serwisanta
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data: .............................................
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.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

..................................................................             ..................................................................
producent                                                                podpis serwisanta

Gwarancja obejmuje naprawê lub w uzasadnionych przypadkach wymianê produktu na nowy, na skutek
usterek nie wynikaj¹cych z winy producenta (np. wady ukryte podzespo³ów lub materia³u).

Gwarancj¹ nie s¹ objête uszkodzenia wynikaj¹ce z niew³aœciwego u¿ytkowania produktu (w tym uszko-
dzenia mechaniczne obudowy). Zerwanie plomby jest równowa¿ne z utrat¹ gwarancji.

Szczegó³owe warunki gwarancji dla produktu znajduj¹ siê na stronie http://www.pwgamet.com.pl/serwis.
Producent udziela gwarancji na okres: 12 m-cy od daty sprzeda¿y lub 24 m-cy od daty produkcji.
Uszkodzone urz¹dzenie nale¿y zg³osiæ do najbli¿szego punktu dealerskiego naszej firmy lub bezpoœrednio
pod adres: P³ock, ul. Otoliñska 35/2, tel. +48 24 267 72 61 .


