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Uzaktan Görünebilen LED Uyarı Sinyali Lambası
Kullanım kılavuzu

Uzaktan görünebilen MICHELIN LED uyarı sinyali lambasını tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Normal 
bakım ve kullanımda uzun yıllar güvenilir bir şekilde çalışacaktır. Lütfen kullanmaya başlamadan önce 
kullanım bilgilerini dikkatli bir şekilde okuyun. 

DİKKAT!

- Kullanım ve kurulum ile ilgili olarak her zaman geçerli trafik ve yol güvenliği yönetmeliklerine dikkat 
edin.

- Ürün bir oyuncak değildir. Çocukların ürünle oynamasına asla izin vermeyin.

- Doğrudan güneş ışığının altında veya ısı kaynaklarının yakınında muhafaza etmeyin.

- Sadece öngörülen kullanım amacı için kullanılmalıdır.

- Bu üründe mevcut olan güçlü mıknatıslar kısa mesafede kalp pillerinin veya diğer tıbbi implantların 
fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Kalp pili olan kişiler ürünü göğüs kafesine en az 15 cm‘lik bir 
mesafeden tutmalıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Su ve toz geçirmez (IP67)

- Yüzdürülebilir

- 30 dakikaya kadar 1 m su derinliğinde su geçirmez 

- Parlak sinyal lambası ve 5 ilave acil durum sinyali deseni

- Güçlü mıknatıslar

- Metalden çift kanca

- Alevsiz sinyal lambası

- 1,6 km‘lik menzile sahip döner tepe lambası

SPESİFİKASYONLAR

Parlaklık (Lümen) Sinyal lambası: 150 lm

İşaret lambası: 50 lm

LED sayısı 12 (6 beyaz/6 kırmızı)

Işık deseni 6 (5 adet acil durum işareti, 1 adet sinyal 
lambası)

Görünürlük 1,6 km'ye kadar 360°

Piller 3 adet AA

Malzeme Polikarbonat (PC)
Termoplastik elastomer (TPR)

Yüklenebilirlik 0,5 t

Boyutlar 12,2 x 12,2 x 3,8 cm

Ağırlık 318 g
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KULLANIM

- Açılması: Açma/Kapatma şalterine basın.

- Sinyal deseninin değiştirilmesi: İstenilen sinyal deseni görünene kadar Açma/Kapatma şalterine hafifçe 
bastırın.

- Kapatılması: Açma/Kapatma şalterine basın.

IŞIK DESENI (ÇALIŞMA SÜRESI)

SINYAL LAMBASI (10 SAAT) DÖNER TEPE LAMBASI (13 SAAT)

ÜÇLÜ SINYAL LAMBASI (32 SAAT) DEĞIŞMELI IŞIK (5 SAAT)

TEKLI SINYAL LAMBASI (100 SAAT) SÜREKLI IŞIK (5 SAAT)

PİLLERİN TAKILMASI / DEĞİŞTİRİLMESİ

1. Bir madeni parayı cihazın arka tarafındaki yarığa yerleştirin, sola doğru çevirin ve pil yuvası kapağını 
çıkarın.

2. 3 adet AA pillerden takın:

- Pilleri, pil yuvasında gösterildiği şekilde takın (doğru yöne/kutuplara dikkat edilmelidir).

- Tüm pillerin değiştirilmesi maksimum güç sağlar. Eski ve yeni ve/veya farklı tiplerde piller birlikte 
kullanılmamalıdır (alkali, yüksek performanslı veya şarjlı piller).

3. Pil yuvası kapağını tekrar takın, sağa doğru çevirin ve madeni para ile sıkıca kapatın.

BAKIM VE ONARIM

- Piller zamanla deşarj olur ve her 6 ayda bir değiştirilmeleri gerekir.

- Cihazın dış tarafını ihtiyaç halinde nemli bir bez ve biraz yumuşak temizlik maddesi ile temizleyin.

- Uzun süre kullanılmayacaksa pilleri cihazdan çıkarın.

Müşteri soruları?
Bizimle iletişime geçin.

Tel: +49 (0) 7131 27588-44
Michelin@helix-automotive.com 
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