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Zdroj - LED driver 12VDC/120W

Návod k použití 

Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje 
důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, 
abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

Použití: 
Tyto adaptéry jsou určen pro napájení LED světel. Napětí je konstantní, v čase a na odebíraném proudu neměnné. 
Výstupní napětí adaptéru je pouze transformováno z nízkého napětí 230V na malé výstupní (velikost výstupního 
napětí je určena typem daného adaptéru) 

1. Zkontrolujte, zda se výstupní napětí adaptéru shoduje s napětím, které vyžadují LED záčovky, pásky, diody, pro 
který jej hodláte použít.
2. Dále je nezbytně nutné, aby maximální proud adaptéru byl větší, nebo rovný proudu odebíraného zařízením. V 
opačném případě by došlo k přetížení a následného poškození adaptéru.
3. Zvolte vhodnou výstupní redukci, dle použitého napájecího konektoru v přístroji.
4. Jsou-li všechna výše uvedená nastavení správná, připojte adaptér k přístroji a poté adaptér k síťovému napětí.
5.

Upozornění: 
Tyto adaptéry jsou určeny pro použití v suchém prostředí. 

Dbejte na správnou polaritu připojených LED svítidel, v případě špatné polarity může být LED poškozena

Nepoužívejte mechanicky, či jinak poškozený adaptér. Nebezpečí úrazu. 

Údržba a čištění: 
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte 
žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro 
produktu.  

Recyklace: 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku 
přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!  

Záruka: 

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, 
nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.  
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