MANUAL DO USUÁRIO
Led Strobe
LL – 264 LDST

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.

ATENÇÃO: Por favor leia o manual do usuário cuidadosamente, ele contém informações
importantes sobre instalação, operação e manutenção.
1. Placa de Controle
A Placa de Controle oferece várias características: você pode configurar facilemnte o
endereço de início, executar o pré-programa ou reiniciar.
O Menu principal é acessado pressionando o botão Mode/Esc, navegue pelo submenu
pressionando Up ou Down. Pressione o botão Enter para selecionar o menu desejado. Você pode
mudar a seleção pressionando Up ou Down, confirme cada seleção pressionando a Enter. Você
sair de todos os modos, pressionando Mode/Esc. As funções fornecidas são descritos no cenário
seguinte.

Mapa do Menu
O aparelho possui dois meios de operação, Stand Alone ou Controlador DMX
ADDR: A001-A512 para selecionar o endereço DMX
SLND: Master / Slave, NAST como Slave pode selecionar SL1 / SL2 / SL3 / SL4
SHND: Seleciona o efeito Strobe de SH0 a SH6
STOB: Seleciona Strobe de 0-255
DIMM: seleciona DImmer de 0 -255
LED: On / Off
FHRS: mostra o tempo de uso em horas
Nota: A saída do código de endereço de configuração padrão é A001, Pan e Tilt são
rotacionados em círculos positivo, Led revela a froma positiva.
Modo Master / Slave: execução automática, controle pelo som
Este modeo permite você adicionar agté 32 unidades ao mesmo tempo sem um
controlador. Utilize cabos padrões DMX para encadear suas unidades pelo conector DMX na
parte traseira do aparelho.
Canal

Valor

1

0
1-255

2

0-255

Função
Dimmer
Sem função
0-10% Dimmer
Strobe
Strobe com velocidade crescente

TERMO DE GARANTIA
Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação.
Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A Mak Áudio Indústria e Comércio
Importação e Exportação assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer
defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição,
apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste
Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.
Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:
- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por
nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da LED LIGHT
- Cobertura da Garantia: a LED LIGHT dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes
que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.
A LED LIGHT não dá cobertura às despesas:
- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o
transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica
autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e
decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas
da LED LIGHT.
Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer
inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização,
por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.
Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de
fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a LED LIGHT poderá substituir o produto
por um modelo similar, sem bônus para o cliente.
A LED LIGHT não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de
eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a
reposição do próprio equipamento por ela produzido.
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