MANUAL DO USUÁRIO
3000W EFFECTIVE FOG MACHINE
LL – 3000 FG

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

MENU

UP (ON/OFF)

DOWN (ON/OFF)

ENTER

Código do Tubo Digital
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Adicionar: 512DMX
Capacidade do spray: 1 – 100
Duração: 1 – 200
Intervalo: 1 – 200
Controle Remoto, Engrenagem 1- 5
Desligar Controle RemoTo

Ciclo do curso do tubo digital
1. Fumaça do Spray: Pressione o botão UP iniciar/parar, o Display definido como 100 é o de
maior volume.
2. Ajustar o Volume de Fumaça: Menu P, pressione UP ou DOWN para ajustar entre 1 e 100,
em seguida, pressione a tecla salvar.
3. Ajustar o Tempo de Pulverização da Fumaça: Menu D, pressione UP ou DOWN para
ajustar entre 1 e 200 segundo, em seguida, determine a tecla salvar. O número escolhido
representa o tempo em segundos, ex.: 8, representa 8 segundos..
4. Ajustar o Intervalo de Tempo: Menu 1, pressione a UP ou DOWN para ajustar entre 1 –
200 segundos, em seguida, pressione a tecla salvar. O número escolhido representa o tempo de
intervalo em segundos, ex.: 5, representa 5 segundos.
5. Tempo Quantitativo: Pressione DOWN (timing)/para de funcionar. Funcionamento de
acordo com o tempo de pulvericxação de fumaça e intervalo, definido pelo ciclo automático
numérico. De acordo com a regulagem exemplo dos itens 3 e 4, o aparelho terá um ciclo onde vai
expelir fumaça por 8 segundos com intervalos de 5 segundos.
6. Controle Remoto: pressione ON, pressione o interruptor da engrenagem interruptor. A
distância máxima aproximada de funcionamento do controle é de 30 metros.
7. DMX: Prioridade automática DMX, existem outras funções quando o DMX estiver inválido.
De acordo com o menu pressione UP ou DOWN, configure o código do endereço e pressiona o
botão salvar..

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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