
SADA LED PÁSKU 

Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek firmy EMERX team s.r.o. 

Vaše sada obsahuje: 

1,5m Led pásek SMD3528 IP63. 60diod/1m svítivost 4lm/dioda.   12V/4.8W/0.4A/1m 

1 ks  LED napáječ 12V/14,4W  1ks vypínač (volitelné) 

Návod k použití: 

1. Připravte si čisté, odmaštěné a suché místo, na které přilepíte pásek. 

2. Pokud chcete pásek zkrátit je to možné pouze v bodech k tomu určených 

3. Sundejte krycí vrstvu oboustranné lepící pásky a pásek nalepte, napáječ zasuňte do zásuvky 220V 

4. Pásek se nesmí lepit přes žádné jiné elektrické vodiče, či jiné kovové předměty napájené elektřinou 

5. Pásek nenapínejte, nenechávejte ho viset, je určen pouze k nalepení.  V místě připojení vodičů dbejte opatrnosti, aby 

nedošlo k jejich utržení.  Obnažených elektrických vodičů se nedotýkejte, pokud je napáječ připojen k síti.  

Specifikace:   Spotřeba: 7,2W 

                        Pracovní teplota: -25 až 60 stupňů celsia. 

                        Napájecí napětí:  Pásek 12 V DC, Napáječ  220V AC 

Své dotazy či připomínky posílejte na servis@emerx.cz. 

EMERX team s.r.o. Těšínská 204 Albrechtice 73543 
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