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Opis panelu sterowania generatora œwiat³a

1. Uruchomienie generatora œwiat³a

 - �ród³o œwiat³a zasilane jest z zewnêtrznego zasilacza, napiêciem sta³ym 12 Volt

 - W³¹czenie Ÿród³a œwiat³a odbywa siê poprzez pod³¹czenie zasilacza do gniazdka 

oraz pod³¹czenie koñcówki zasilacza do gniazdka (3) w generatorze œwiat³a

i zmianê pozycji w³¹cznika zasilania (1) z pozycji „0” na „1”.

2. Œrodki bezpieczeñstwa

     Proszê przeczytaæ poni¿sze zasady. Naruszenie tych zasad mo¿e spowodowaæ 

zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia.

  - Podczas obs³ugi Ÿród³a œwiat³a proszê upewniæ siê, czy napiêcie zasilaj¹ce 

zawiera siê w bezpiecznym dla tego urz¹dzenia zakresie.

  - Temperatura otoczenia w miejscu pracy Ÿród³a œwiat³a powinna siê zawieraæ 

w zakresie -10°C do +40oC

  - Chroniæ urz¹dzenie przed wilgoci¹, poniewa¿ nie jest wodoodporne.

  - �ród³o œwiat³a nie powinno byæ montowane w szczelnych pomieszczeniach bez 

wentylacji.

3. Sterowanie pilotem, manualne, opis funkcji

    Generator mo¿e byc sterowany rêcznie poprzez rêczne ustawienie na 

prze³¹czniku DIP lub przy pomocy pilota.

     W celu uruchomienia sterowania przy u¿yciu pilota, nale¿y ustawiæ prze³¹cznik 

DIP 6 w pozycji “on”.

U¯YWANIE PILOTA

    Przy pomocy pilota wp³ywamy na dzia³anie programu wybranego przy pomocy 

prze³¹cznika DIP.
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Regulacja jasności świecenia

Włączenie / wyłączenie zasilania
Ustawienie koloru

Nr. prog.    Ustawienia switcha             Funkcja
  1 2 3 4 5 6

00  0 0 0 0 0 0             Silnik zatrzymany, LED świeci
01  1 0 0 0 0 1             Płynne przejście tarczy kolorów z prędkością 6 obr/min.
02  0 1 0 0 0 1             Płynne przejście tarczy kolorów z prędkością 4 obr/min.
03  1 1 0 0 0 1             Płynne przejście tarczy kolorów z prędkością 2,5 obr/min.
04  0 0 1 0 0 1             Płynne przejście tarczy kolorów z prędkością 2 obr/min.
05  1 0 1 0 0 1             Płynne przejście tarczy kolorów z prędkością 1.5 obr/min.
06  0 1 1 0 0 1             Płynne przejście tarczy kolorów z prędkością 1 obr/min.



4. Parametry techniczne

Pobór pr¹du: 12W

Napiêcie zasilania: 12V DC

LED: 6W

Iloœæ kolorów: 6

¯ywotnoœæ LED: oko³o 50000 Godz.

Temperatura pracy: -10°C do +40°C

5. Zakres stosowania

Zestaw œwiat³owodowy jest przyrz¹dem do stymulacji Polisensorycznej 

z przeznaczeniem do Sal Doœwiadczania Œwiata.

6. G³ówne cechy

-  Sterowanie  funkcjami Ÿród³a œwiat³a przy pomocy pilota.

-  D³uga ¿ywotnoœæ uk³adu i niski pobór pr¹du.

-  Elastyczne i bezpieczne w u¿yciu œwiat³owody polimerowe wykonane 

   w przezroczystej os³onie PVC ze specjalnym zakoñczeniem œwiat³owodów 

7. Uwagi

     Przed pierwszym u¿yciem œwiat³owody nale¿y przeczyœciæ, ze wzglêdu na 

bezpoœredni kontakt przy terapii. Œwiat³owody nale¿y czyœciæ mokr¹ szmatk¹

z dodatkiem ³agodnego detergentu w kierunku zakoñczenia œwiat³owodu. U¿ytkownik 

powinien unikaæ stosowania agresywnych œrodków czystoœci.

     Nie nale¿y ci¹gaæ gwa³townie  œwiat³owodów w miejscu ³¹czenia Ÿród³a œwiat³a

 z konektorem. 

     Chroniæ przed uszkodzeniami mechanicznymi (kontakt z ostrymi krawêdziami).
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