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• Prezentuje 4 wybrane oprawy LEDIX.
• Pozwala na zapoznanie się z faktycznym wyglądem opraw oraz 

ich walorami świetlnymi.
• Oprawy LED prezentowane w formie działających produktów.
• Niewielkie wymiary.
• Łatwy i wygodny w przenoszeniu.
• Zasilanie bateryjne.
• Wielojęzyczne napisy.
• Czas pracy na baterii: do 16 godzin.
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W przypadku długotrwałego (powyżej 16 godzin) użytkowania 
może zaistnieć konieczność wymiany baterii zasilających oprawy 
LEDIX. W takim przypadku należy postępować zgodnie z zalece-
niami opisanymi poniżej:
• Delikatnie wysunąć element z zamocowanymi oprawami. 
• Odkleić taśmę zabezpieczającą baterie.
• Wyciągnąć baterie.
• Zamontować nowe baterie (10 x AA) zwracając uwagę na po-

prawną polaryzacje.
• Sprawdzić poprawność działania.
• Zabezpieczyć taśmą klejącą baterie przed wypadaniem.
• Wsunąć z powrotem element z oprawami.
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