NEO LED MARS RGB
CUIDADO!
Mantenha esse equipamento longe da chuva e umidade!
Desconecte o cabo de força antes de abrir o equipamento!

Para sua própria segurança, favor ler esse manual do usuário cuidadosamente antes
de iniciar o uso.

INTRODUÇÃO
Obrigado por ter escolhido Neo Led Mars RGB. Siga corretamente as instruções contidas
nesse manual e temos certeza que irá utilizar o equipamento por um longo período de tempo.

Utilização
Depois de conectado na energia, o Neo Led Mars RGB começa a funcionar.
Você pode usar o produto sem uma mesa DMX, pois o Neo Led Mars RGB funciona com
controle automático de som, e você pode ajustar a sensibilidade no controle que fica atrás do
aparelho.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
1- Todos os parafusos do aparelho têm que estar bem apertados, e não podem estar
enferrujados.
2- O aparelho não deve ter nenhuma deformação na carcaça, fixadores e spots de
instalação.
3- O cabo de energia não deve ter nenhum defeito ou deformação.

PERIGO DE VIDA!
Desligue e desconecte o aparelho da tomada antes de
iniciar a manutenção ou limpeza!

Substituir o fusível
Apenas substituir o fusível por um fusível do mesmo tipo.
Antes de trocar o fusível desligar da tomada.
Processo:
Etapa 1: Desparafusar e abrir o compartimento do fusível na frente do aparelho.

Etapa 2: Remova o fusível antigo.
Etapa 3: Instale o novo fusível.
Etapa 4: Coloque de volta no aparelho o compartimento do fusível.
Se por acaso precisar de novas peças de reposição, sempre use peças originais. O
mesmo deve acontecer com o cabo de energia, se por acaso for danificado, entre
em contato com a empresa, para melhores informações. .

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Power supply

110V 230 v AC, 60 Hz

Power consumption

30W

Sound-control

via built-in microphone

Packing size (LxWxH)

285 x 250 x 255 mm

Fuse

F 1 A, 250V

Gross Weight

3 kg

Maximum ambient temperature ta

45° C

Maximum housing temperature tb (steady state)

50° C

Favor notar: Todas as informações estão sujeitas a mudança sem aviso prévio. A garantia será
expirada se o produto for aberto sem autorização da empresa responsável.

