
SMP SL-Y și SL-BR 
Instrucțiuni de utilizare pentru stroboscopul LED COB auto 

 
1.) Sugestii de siguranță: 
- Dacă instalarea produsului necesită găurire, asigurați- vă că nicio piesă sau părți importante ale 
mașinii nu sunt deteriorate în timpul procesului. Înainte de găurire, verificați ambele părți ale 
suprafeței de montare, iar după găurire, curățați găurile și îndepărtați cioburi de metal și resturile. 
Apoi introduceți inelele în găurile din fire. 
- Nu spălați aparatul cu un aparat de curățat cu înaltă presiune. 
 
2.) Utilizare: 
- Nu modificați sau alterați produsul în niciun fel, deoarece aceasta poate deteriora funcțiile 
acestuia și poate fi periculoasă pentru siguranță și poate afecta durata de viață a produsului. 
- Verificați întotdeauna dacă nu sunt deteriorate și piesele uzate înainte de utilizare. Piesele sparte 
pot afecta funcționarea. Înlocuiți sau reparați piesele deteriorate, uzate cât mai curând posibil . 
- Când nu este utilizat, păstrați aparatul într-un loc sigur, departe de îndemâna copiilor. Inspectați 
produsul înainte de reutilizare. 
 
3.) Punerea în funcțiune: 
1.) Conectați conectorul de 12V al produsului la conectorul de 12V al vehiculului, apoi asigurați-vă că 
conexiunea este corectă. 
2.) Când apăsați butonul de pornire de pe conector, stroboscopul se va aprinde. 
3.) Pentru a opri, apăsați din nou butonul. 
4.) Pentru o performanță optimă, utilizați o sursă de alimentare de 12V sau 24V. 
 
4.) Întreținere: 
- Se recomanda evaluarea starii generale a produsului inainte de utilizare. Păstrați dispozitivul în 
stare bună acceptând un program de reparații și întreținere. Solicitați întotdeauna reparațiile 
necesare efectuate de personal calificat. 
- Curățați frecvent suprafața stroboscopului pentru a menține o expunere adecvată la lumină. 
- Dacă apare o eroare, opriți utilizarea produsului și reparați -l cât mai curând posibil. Vă rugăm să 
utilizați întotdeauna produsul în mod corespunzător. 
 
ATENŢIE! 
Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de utilizare! Utilizarea necorespunzătoare a 
produsului poate provoca vătămări grave! 
 
Caracteristici: 
1)  LED COB de mare putere de 10W, funcție de răcire, viață lungă, tensiune de funcționare: 
12 V-24V 
2)  Mod intermitent: mod intermitent multifuncțional, clipire continuă, memorie oprită (după 
următoarea oprire, va clipi în funcție de ultimul mod) 
3)  Economie de energie: consumul de energie al produsului este o zecime din cel al lămpilor 
convenționale. 
4)  Reacție rapidă, fără întârziere. 
5)  Durată lungă de viață, rareori trebuie înlocuită. 

6)  Efect de lumină clară, strălucitoare, care nu se estompează. 
 
Caracteristici principale: 
1.) Avertizare mai eficientă pe vreme cețoasă și ploioasă, facilitând evitarea accidentelor. 
2.) Un semn care poate fi folosit atunci când stați pe o bandă de oprire sau pe drum pentru a alerta 
alte vehicule cu privire la o mașină parcata. 
 
Plasare: 
1.) Acoperiș magnetic 
2.) Înșurubat în mașină 
3.) Pentru bara de protectie 

 
Garanția este condiționată de instalarea de către un garaj specializat. 
 
Importator; 
SMPower Kft 
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15 
www.smpower.eu 
 


