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Tükörgömb készlet
Rend.sz.: 59 05 99

Rendeltetés:
Komplett készlet, amely egy tükörgömböt és egy PAR 36
pontsugárzót tartalmaz. A tükörgömb romantikus atmoszférát
teremt a partin, a pontsugárzó színváltó koronggal pedig a
hangulatos világításról gondoskodik. Feszültség 230 VAC.

• Ne próbálja a készletet azonnal üzembe helyezni, ha
hidegből meleg helyiségbe vitte, hanem várja meg, amíg
az esetleg lecsapódott kondenzvíz elpárolog, és a
készülék felveszi a környezet hőmérsékletét.
A készlet részei:
− egy 200 mm-es tükörgömb forgatómotorral
− egy PAR 36 pontsugárzó világítótesttel
− színváltó szűrőkorong
− használati útmutató.

A PAR világítótest behelyezése ill. cseréje
A világítótest működés közben felforrósodik. Csere előtt
hagyja lehűlni.
• Vegye ki a gyűrűs rugót a sugárzó házából.
• Távolítsa el a világítótestet.
• Csatlakoztasson egy új, működő világítótestet a
pontsugárzó belsejében lévő, gyűrűs fülekkel ellátot két
kábelhez. Figyeljen arra, hogy a csatlakozás csavarjait
erősen húzza meg, mert egyébként nagy átmeneti
ellenállás keletkezhet, ez működési zavarhoz vagy
meghibásodáshoz vezethet.
• Tegye be az új világítótestet a PAR-sugárzó házába és
rögzítse a gyűrűs rugóval. Ügyeljen arra, hogy a gyűrűs
rugó bepattanjon a horonyba.

Mechanikus szerelés

Az ábra szöveg fordítása
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Biztonsági tudnivalók
• Az előírások be nem tartásából származó hibákra és
károkra a garancia nem érvényes.
• A készlet önkényes átalakítása, változtatása tilos. Csak
230V váltakozófeszültségű, védőérintkezős csatlakozóról
üzemeltethető.
• Ne használja, ha látható sérülése van, nem működik
rendeltetésszerűen,
ha
sokáig
volt
kedvezőtlen
körülmények között tárolva, vagy szállítás közben
kedvezőtlen behatásoknak volt kitéve.
• Ne tegye ki magas hőmérsékletnek, erős rezgésnek vagy
nedvességnek.
• Csak száraz, beltéri helyiségekben használható, a
szabadban való alkalmazásra nem megengedett.
• A szerelést csak szakember végezze.
• A VDE 0100 előírásai betartandók.
• Ne helyezze a pontsugárzót éghető anyagok, pl.
függönyök, elektromos kábelek stb. közelébe.
• A csatlakozó kábel ne legyen megtörve, épségét minden
esetben ellenőrizze. Amennyiben a csatlakozó vezeték
sérült, ne üzemeltesse, hanem szakemberrel javíttassa
meg.

Rögzítse a tükörgömb motorját a megfelelő csavarokkal a
kiválasztott helyre. Vigyázzon, hogy ne tudjon kioldódni, és
ezzel a tükörgömb leesését előidézni.
A tükörgömböt a két S-alakú kampóval és a lánccal rögzítse
a motor tengelyére. A hossz a helyi adottságoktól függ.
Figyeljen arra, hogy a tükörgömb működés közben szabadon
mozoghasson.
• Szerelje fel a színes szűrőkorongot a motor tengelyére a
következő sorrendben:
anyag - fogazott korong - színes korong - fogazott korong anya.
A külső anyát ne húzza meg túlságosan, hogy a színes
korong ne sérüljön.
• Rögzítse a színváltó motorját a szorítóval a PAR sugárzó
külső széléhez. Ügyeljen arra, hogy a színváltó korong
működés közben szabadon mozoghasson.
• Rögzítse a színváltó egységet a megfelelő csavarokkal a
kiválasztott helyre, úgy, hogy ne oldódhasson ki, és ne
veszélyeztesse a környezetet.

Elektromos csatlakoztatás:
A csatlakoztatás csak védőérintkezővel ellátott, 230 VAC
hálózathoz történhet. Előtte a feszültséget le kell kapcsolni.
Nyissa ki csavarhúzóval az egyes részek csatlakozó
dobozait. (Német útm. 7. old. ábra.)
Kösse a hálózati kábel megfelelő ereit a berendezés
megfelelő ereihez.

N = nulla vezeték (kék)
L = fázis (barna)
PE = védővezető (sárga/zöld)
Vigyázzon, hogy a kábel jól legyen rögzítve a
szorítókapcsokban, a túl nagy átmeneti ellenállás
megakadályozására.
Ha flexibilis kábelt használnak, végelzárókat kell alkalmazni.
Kielégítő keresztmetszetű, 230 VAC feszültséghez megfelelő
kábelt használjon.
A csatlakozókábel külső szigetelésének a csatlakozó doboz
kihúzásgátlóján túl kell nyúlnia. Csavarozza vissza a
dobozokat.

Üzembe helyezés:
Kapcsolja rá a tükörgömb készletre a feszültséget. Irányítsa
a pontsugárzó fénysugarát a gömbre, és rögzítse a sugárzót.
Figyelem!
• A készlet effektus-kellék, tartós használatra nem alkalmas.
• Gondoskodjon a világítótest megfelelő szellőzéséről (nem
szabad letakarni).
• Gyerekek számára ne legyen hozzáférhető.
• Ne öntsön ki folyadékot a készülék fölött. Ha mégis
előfordul ilyesmi, azonnal kapcsolja le a feszültséget.
• Minden üzembe helyezés előtt ellenőrizze a csatlakozó
vezetéket.

Karbantartás
Tisztításhoz nedves ruhát használjon, súroló- vagy vegyszer
nélkül. Tisztítás előtt válassza le a készletet a hálózatról, és
vigyázzon arra, hogy nedvesség ne kerüljön a készülékbe.
Műszaki adatok:
Tápfeszültség
Motorok teljesítményfelvétele
Világítótest
Gömb átmérő

230 V/50 Hz
kb. 4W/motor
PAR 36 6V-os, 30W-os
spotlámpa
200 mm

