
SMP SL-Y a SL-BR 
návod na obsluhu auto COB LED stroboskopu 

 
1.) Bezpečnostné odporúčania: 
- Ak si inštalácia produktu vyžaduje vŕtanie, uistite sa , že sa pri tom nepoškodia žiadne diely alebo 
dôležité časti auta. Pred vŕtaním skontrolujte obe strany montážnej plochy a po vŕtaní vyčistite 
otvory a odstráňte kovové črepy a nečistoty. Potom vložte krúžky do otvorov v drôtoch. 
- Spotrebič neumývajte vysokotlakovým čističom. 
 
2.) Použite: 
- Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte ani neupravujte, pretože to môže poškodiť jeho funkcie a 
ohroziť bezpečnosť a ovplyvniť životnosť výrobku. 
- Pred použitím vždy skontrolujte, či nie sú poškodené a opotrebované diely. Zlomené časti môžu 
ovplyvniť prevádzku. Poškodené, opotrebované diely čo najskôr vymeňte alebo opravte . 
- Keď spotrebič nepoužívate, uchovávajte ho na bezpečnom mieste mimo dosahu detí. Pred 
opätovným použitím výrobok skontrolujte. 
 
3.) Uvedenie do prevádzky: 
1.) Pripojte 12V konektor produktu k 12V konektoru vozidla a potom sa uistite, že je pripojenie 
správne. 
2.) Po stlačení tlačidla napájania na konektore sa rozsvieti stroboskop . 
3.) Pre vypnutie stlačte tlačidlo znova. 
4.) Pre najlepší výkon použite 12V alebo 24V napájací zdroj. 
 
4.) Údržba: 
- Pred použitím sa odporúča posúdiť celkový stav produktu. Udržiavajte svoje zariadenie v dobrom 
stave akceptovaním programu opráv a údržby. Vždy nechajte potrebné opravy vykonať 
kvalifikovaným personálom. 
- Často čistite povrch stroboskopu , aby ste udržali správnu expozíciu svetla. 
- Ak sa vyskytne chyba, prestaňte výrobok používať a čo najskôr ho opravte . Výrobok používajte 
vždy správne. 
 
POZOR! 
Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie! Nesprávne používanie výrobku môže 
spôsobiť vážne poranenia! 
 
Vlastnosti: 
1)  Vysokovýkonná 10W COB LED, funkcia chladenia, dlhá životnosť, prevádzkové napätie: 
12V-24V 
2)  Režim blikania: multifunkčný režim blikania, nepretržité blikanie, vypnutá pamäť (po 
ďalšom vypnutí bude blikať podľa posledného režimu) 
3)  Úspora energie: spotreba energie produktu je desatina spotreby konvenčných lámp. 
4)  Rýchla reakcia, žiadne oneskorenie. 
5)  Dlhá životnosť, zriedka je potrebné ju vymeniť. 
6)  Jasný, jasný svetelný efekt, ktorý nezmizne. 
 

Hlavné rysy: 
1.) Efektívnejšie varovanie v hmlistom, daždivom počasí, uľahčenie predchádzania nehodám. 
2.) Značka, ktorú možno použiť pri státí v zastavovacom pruhu alebo na ceste na upozornenie 
ostatných vozidiel na zaparkované auto. 
 
umiestnenie: 
1.) Magnetická strecha 
2.) Zaskrutkované do auta 
3.) Pre nárazník 

 
Záruka je podmienená montážou v odbornom servise. 
 
dovozca; 
SMPower Kft 
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15 
www.smpower.eu 
 


