
SMP SL-Y és SL-BR 
autós COB LED stroboszkóp használati útmutató 

 
1.) Biztonsági javaslatok: 
- Amennyiben a termék beszerelése fúrást igényel, győződjön meg róla, hogy az autónak semmilyen 
eleme vagy fontos alkatrésze nem sérül meg közben. Fúrás előtt ellenőrizze a felszerelési felület 
mindkét oldalát, fúrás után pedig tisztítsa meg a lyukakat és távolítsa el a fémszilánkokat, 
maradványokat. Ezután helyezze a karikákat a vezetékek furataiba. 
-  Nagynyomású tisztítóval ne mossa le a készüléket. 
 
2.) Használat: 
- Semmiképpen ne változtasson vagy módosítson a terméken, mert az károsíthatja a funkcióit és 
biztonsági szempontból kockázatos lehet, továbbá befolyásolhatja a termék élettartamát. 
- Használat előtt mindig ellenőrizze az esetleges sérüléseket, kopott alkatrészeket. A törött részek 
befolyásolhatják a működést. Amint lehet, cserélje vagy javítassa meg a sérült, kopott alkatrészeket.  
- Ha nem használja a készüléket, tegye biztonságos helyre, gyermekektől elzárva. Újbóli használat 
előtt vizsgálja át a terméket. 
 
3.) Beüzemelés: 
1.) Csatlakoztassa a termék 12V-os csatlakozóját a gépjármű 12V-os csatlakozójára, majd győződjön 
meg a helyes csatlakozásról. 
2.) Ha megnyomja a bekapcsoló gombot a csatlakozón, a stroboszkóp világítani kezd. 
3.) Kikapcsoláshoz nyomja meg újra a gombot.   
4.) A legjobb teljesítmény eléréséhez használjon 12V-os vagy 24V-os tápegységet. 
 
4.) Karbantartás: 
- Használat előtt ajánlott felmérni a termék általános állapotát. Tartsa jó állapotban a készüléket egy 
javító és karbantartó program elfogadásával. A szükséges javításokat mindig szakképzett 
személyzetre bízza. 
- A megfelelő fényhatás megtartásához tisztítsa meg gyakran a stroboszkóp felületét.  
- Hiba fellépése esetén hagyja abba a termék használatát és javítassa meg, amint lehet. Kérjük, a 
terméket mindig a megfelelő módon használja.  
 
FIGYELEM! 
Használat előtt alaposan olvassa át a használati útmutatót! A termék nem szakszerű használata 
súlyos sérüléseket okozhat!  
 
Jellemzők: 
1) Nagy teljesítményű 10W COB LED, hűtési funkció, hosszú élettartam, működési   
feszültség:  12V-24V 
2) Villogási mód: multifunkciós villogási mód, folyamatos villogás, kikapcsolási memória 
(kikapcsolás után a legközelebbi bekapcsoláskor a legutóbbi mód szerint fog villog) 
3) Energiatakarékosság: a termék energiafogyasztása egytizede a hagyományos lámpáknak.  
4) Gyors reakció, nincs késés. 
5) Hosszú élettartam, ritkán szükséges cserélni. 
6) Tiszta, világos fényhatás, ami nem halványul. 

 
Fő funkciók: 
1.) Ködös, esős időben hatékonyabb figyelmeztető jelzés, így könnyebben elkerülhetőek a balesetek.  
2.) Leállósávban vagy út mentén álláskor használható jelzés, mely figyelmezteti a többi járművet a 
parkoló autóra.  
 
Elhelyezés: 
1.) Mágneses tetőre 
2.) Becsavarozva az autóba 
3.) Lökhárítóra 

 
A garancia feltétele a szakszervíz általi beszerelés. 
 
Importőr; 
S.M.Power Kft 
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15 
www.smpower.eu 
 


