
Manual de instructiuni



Romana
Felicitari pentru achizitionarea acestei unitati de lumini Beamz. Va rugam sa cititi cu atentie acest
manual de instructiuni inainte de a utiliza aparatul, pentru a beneficia de toate facilitatile.

Cititi manualul inainte de a utiliza aparatul. Urmati instructiunile pentru a nu anula garantia. Luati
toate masurile de precautie pentru a evita un eventual incendiu sau electrocutare. Reparatiile se
efectueaza doar de catre un specialist. Pastrati manualul pentru viitoare referiri.

- Inainte de a folosi unitatea, va rugam sa cereti
sfaturi de la un specialist. La prima pornire pot
aparea unele mirosuri. Acesta este un lucru
normal care dupa un timp va disparea.
- Unitatea contine piese aflate sub tensiune. Din
aceasta cauza nu deschideti carcasa.
- Nu asezati obiecte metalice si nu turnati lichide
pe unitate.
- Nu asezati aparatul in apropierea surselor de
caldura, cum ar fi radiatoare etc. Nu asezati
aparatul pe o suprafata vibratoare. Nu acoperiti
orificiile de ventilatie.
- Aceasta unitate nu este potrivita pentru o
utilizare continua.
- Atentie cu cablul de alimentare si nu-l
deteriorati. O deteriorare a cablului de
alimentare poate provoca un soc electric chiar si
defectarea.
- Cand scoateti aparatul din priza, trageti de
stecher nu de cablu.
- Nu conectati sau deconectati aparatul cu
mainile ude.
- In cazul in care priza sau cablul de alimentare
sunt deteriorate, trebuie inlocuite de catre un
tehnician calificat.
- In cazul in care unitatea este deteriorata in
masura in care partile interne sunt vizibile, NU
conectati aparatul la reteaua de alimentare.
Contactati furnizorul. Nu conectati unitatea la un
reostat sau variator.
- Pentru a evita pericolul de incendiu si soc, nu
expuneti aparatul la ploaie si umiditate.
- Toate operatiile trebuie facute de catre un
tehnician calificat.
- Conectati aparatul la o priza de alimentare cu
impamantare (220-240Vac/50Hz), protejat de o
siguranta de 10-16A.
- In timpul unei furtuni sau daca aparatul nu va
fi utilizat pentru o perioada lunga de timp,
deconectati-l de la sursa de alimentare. Regula
este: Scoateti-l din priza atunci cand nu este
utilizat.
- In cazul in care unitatea nu a fost folosita

- Pentru a preveni accidentele in cadrul
societatilor comerciale, trebuie sa urmati liniile
de ghidare aplicabile si intructiunile.
- In cazul in care unitatea este montata pe tavan
folositi inca o prindere suplimentara.
- Folositi un sistem de montare cu cleme.
Montarea se efectueaza la o distanta de cel putin
50 cm fata de materialele inflamabile, lasati un
spatiu de cel putin 1 metru in jurul aparatului
pentru a asigura racirea in conditii normale.
- Acest aparat contine LED-uri de mare
intensitate. Nu va uitati direct in lumina LED-
urilor pentru a preveni deteriorarea ochilor.
- Folosirea in mod repetat a sistemului de
prindere, scurteza durata de viata a unitatii.
- Nu lasati unitatea la indemana copiilor. Nu
lasati unitatea nesupravegheata.
- Nu folositi spray-uri de curatat pentru
curatarea comutatoarelor. Rezidurile acestor
spray-uri determina depozitarea prafului si a
grasimilor. In cazul unei defectiuni, cere sfatul
unui specialist.
- Folositi unitatea cu mainile curate.
- Nu fortati controlurile.
- In cazul in care aparatul se opreste dintr-o data,
trebuie verificat de un tehnician calificat inainte
de a porni aparatul din nou.
- Nu utilizati substante chimice pentru a curata
unitatea. Acestea pot deteriora vopseaua.
Curatati unitatea doar cu o carpa uscata.
- Tineti unitatea departe de echipamentele care
pot cauza interferente.
- Pentru reparatii folositi doar piese originale,
altfel pot aparea daune serioase sau radiatii
periculoase.
- Opriti aparatul atunci cand il deconectati de la
reteaua de alimentare. Deconectati toate firele si
cablurile inainte de a muta unitatea.
- Asigurat-va ca, cablul nu poate fi deteriorat
atunci cand este calcat. Verificati cablul de
alimentare inainte de fiecare utilizare.
- Tensiunea de alimentare este 220-240
Vac/50Hz. Verificati daca puterea prizei este



pentru o perioada lunga de timp, poate aparea
condens. Astfel inainte de pornire asteptati pana
ajunge la temperatura camerei. Nu folositi
aparatul in camere cu umiditate sau in aer liber.
- In timpul functionarii, carcasa devine foarte
fierbinte, nu o atingeti in timpul functionarii sau
imediat dupa oprire.

corespunzatoare. Daca calatoriti, asigurati-va ca
tensiunea sursei de alimentare a tarii respective
este potrivita pentru aceasta unitate.
- Pastrati ambalajul original, pentru a putea
transporta unitatea in conditii de siguranta. 

Acest semn atrage atentia utilizatorului pentru tensiuni ridicate, care sunt prezente in interiorul
unitatii, care sunt suficent de puternice pentru a provoca electrocutarea.

Acest semn atrage atentia utilizatorului la instructiunile importante care sunt cuprinse in acest
manual, care trebuiesc citite si respectate.

NU PRIVITI DIRECT IN OBIECTIV. Acest lucru poate afecta ochii. Persoanele care sunt supuse la
crize epileptice trebuie sa fie constiente de efectele daunatoare care ar putea aparea asupra lor
datorita acestor efecte de lumina. Unitatea este certificata CE. Este interzis sa se faca orice fel de
modificare asupra unitatii. Astfel s-ar putea anula certificatul de CE si garantia acestuia.

NOTA: Pentru a va asigura ca unitatea va functiona in mod normal, trebuie sa fie utilizata in
incaperi cu o temperatura cuprinsa intre 5° C/41° F si 35° C/95° F.

Specificatii tehnice

Lampa.........................................................................................48 LED-uri rosii
Alimentare...............................................................................220-240Vac, 50Hz
Consum..........................................................................................................10W
Flash/sec....................................................................................1-10 flash-uri/sec
Greutate.....................................................................................................0,59 kg
Dimensiuni............................................................................200 x 180 x 140 mm

Functii/utilizari

1. Control sensibilitate la sunet
2. Mod auto viteza/sunet
3. Pornire


