MANUAL DO USUÁRIO
Digit PAR Light RGB
LL – 1803

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

Muito obrigado por escolher esse produto; você adquiriu lâmpadas super avançadas, as
chamadas lâmpadas LED. Este produto possui inúmeras vantagens, tais como, economia de
energia, uma longa vida útil (60.000,00 horas aproximadas), alto brilho, cores frescas, efeitos
decorativos e muito mais.
Segurança:
1. Verifique se a tensão do ambiente é compatível a do produto.
2. Por favor, muita atenção ao instalar os acessórios. Evite tocar o cabo AC se ele estiver
com partes expostas, podendo causar acidente fatais.
3. Ao instalar as luminárias, certifique-se se os acessórios não estão em ambiente
extremamente quente, úmido ou empoeirado. Certifique a distância entre o equipamento e o
objeto iluminado, ela não pode ser inferior a 0,5 metros. Certifique se não há nenhum objeto
inflamáveis ou explosivos em torno de 0,5 metros.
4. Por favor, utilize o dispositivo de luz apenas depois de compreender por completo todas
suas funções e riscos. Na maioria dos casos, o dispositivo apresenta erros por mal utilização. Não
permita que pessoas leigas operem o aparelho. Não agite nem movimente rudemente a luminária,
pode causar problemas de funcionamento.
Função do Display LED
Item
Display

Função

1

D0001

7CH Modo Controle（001—512）

2

CC00

Alterar lúpulo de cor（01—99）
Botões B e C controle da velocidade

3

CP00

4

DE00

5

BEBE

Alterar pulco colorido, mudança gradual
Botões B e C controle de velocidade
Alterar os grupos de cor （01—99）
Botões B e C controle de velocidade
Alterar o controle do som colorido (01-99)
Botões B e C controle de velocidade

6

R255

Cor vermelha（000—255）
Botões B e C controle de velocidade

7

G255

Cor verde（000—255）
Botões B e C controle de velocidade

8

B255

Cor azul（000—255）
Botões B e C controle de velocidade

Descrição dos canais DMX512
Item
Display
CH1
CH2
CH3

Dimmer
Strobe
Escolher Função

CH4
CH5
CH6
CH7

Funçao Veloc.
R dimmer
G dimmer
B dimmer

Função

R、G、B、dimmer : escuro para claro
R、G、B、strobe: lento para rápido
0—50: Controle DMX | 51-100: Alterar hop | 101-150: mudar
gradual | 151-200: mudar pulso | 201-255: controle do som
Função Velocidade, lento para rápido
R dimmer : escuro para claro
G dimmer : escuro para claro
B dimmer : escuro para claro

Referências Técnicas:
Voltagem: AC 110 – 220V | 50 – 60Hz
Energia: 30W
Fonte de Luz: 18pc LED (R, G, B)
Material: Corpo plástico
Canais DMX: 7 combinações de canais opcionais
Dimensão: 190 x 140 x 190mm
Peso: 1,2Kg/pcs

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

