MANUAL DO USUÁRIO
100W*4pcs WW/CW LED COB
LL – 400WA – BRT

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. Ilustração do Display
Instruções: de acordo com as teclas de função MANU, há oito funções de diferentes
efeitos, os dois primeiros dígitos representam a função corrente (ver menu). Os outros dois dígitos
representam a função de Adress ou parâmetros de velocidade. Pressione a tecla UP ou DOWN
para alterar os valores dos parâmetros e pressione a tecla ENTER para confirmar.

Item
H001
A001
D001
CC50
CP50
DE50
dEoo
SoUd
SLAv

Demo
a512
d512
d512
cc99
cp99
de99
dEoo
SoUd
SLAv

Função
Modo 2 Canais
Modo 6 Canais
Modo 12 Canais
Cor Gradiente
Transição de cores
Dimming Manual
Modo Demo
Modo Controle de Voz
Modo Slave

2. Especificações
Voltagem: AC100 – 240V | 50Hz / 60Hz
Led: 4*pcs 100+100W
Consumo de nergia: 400W
Ângulo das lentes: 30 graus
Cores: Branco quente, branco e quente
Operação: DMX512, máster-slace, movimento automático, controle pelo som
Canais DMX: 2Ch / 6Ch / 12Ch
3. Lista de Canais DMX
Hoo1 Lista CH2
CH
Ilustação
CH1
Branco quente
CH2
Branco Frio
A001 Lista CH6
CH
Ilustação
CH1
Dimming Total
CH2
Strobe
CH3
Modo Autopropulsionado
CH4
Velocidade
CH5
Branco quente
CH6
Branco Frio

Doo1 Lista CH12
CH
Ilustação
CH1
Dimming Total
CH2
Strobe
CH3
Modo Autopropulsionado
CH4
Velocidade
CH5
Dimming Branco quente
CH6
Dimming Branco Frio
CH7
Dimming Branco quente
CH8
Dimming Branco Frio
CH9
Dimming Branco quente
CH10
Dimming Branco Frio
CH11
Dimming Branco quente
CH12
Dimming Branco Frio
4. Instruções de Segurança
 Por favor, não use o aparelho enquanto a temperatura ao redor estiver elevado.
 Verifique se o cabo de alimentação está intacto e se foi instalado e aterrado por
profissionais.
 Use voltagem correta, caso contrário pode danificar o aparelho.
 Desligue o aparelho da fonte de energia para realizar os procedimentos de limpeza
ou caso não for usar o aparelho por um longo período de tempo.
 Nunca olhe diretamente para a luz, pode causar danos.
5. Regras de Operação
 Utilize o aparelho somente na voltagem de 100-240V.
 Para preservar a vida útil não utilize o aparelho continuamente por um longo período
de tempo e não agite ele enquanto estiver em operação.
 Não utilize a luz em lugares muito aquecidos, molhado ou com poeira e mantenha
uma distância de pelo menos 2m do aparelho para demais objetos.
 Utilize o aparelho de acordo com o Manual do Usuário, operações indevidas podem
causar a quebra ou o mal funcionamento do aparelho.
 Utilize embalagem original para proteger o aparelho.
 Por favor, não fazer quaisquer alterações no aparelho para evitar quaisquer
problemas ou perigos.

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.

(48) 3028-7778
contato@ledlaserlight.com.br
http://www.ledlaserlight.com.br

