
Handleiding - Nederlands

EL-0010     Van Eck SB-1528-LED-V1 -
Film Projector Stroboscoop 15-28

Stroboscoop. Geschikt voor het oplossen van 
storingen en testen van bewegende delen, 
zoals in filmprojectoren. Bijvoorbeeld: grijper 
of nokkenas.

U kunt een bewegend object visueel 
stilzetten of heel langzaam laten bewegen 
door de frequentie van de licht-pulsen af te 
stemmen op de snelheid van het bewegende
deel.

Gebruik:

Batterij verwisselen:
- Open  de behuizing. Dit kan met uw nagels 
of met een scherp voorwerp zoals een 
aardappelschilmesje.
- Verwissel de batterij van type: 9V LR22
- Sluit de behuizing.

Gebruik van de stroboscoop:
- Aan/uitschakelen gaat via het tuimel-
schakelaartje
- De snelheid kunt U instellen door het 
verdraaien van de zwarte draaiknop.

Tips voor het gebruik
- Dim het omgevingslicht om zo goed 
mogelijk beeld te hebben

- Indien een projector licht geeft, kunt U het 
beste de lamp afkoppelen
- Stel eerst de snelheid van de stroboscoop 
zo in dat het te bekijken object visueel 
stilstaat. Door daarna de snelheid iets te 
veranderen beweegt het object langzaam.
- Vergeet niet dat het bewegend object in de 
werkelijkheid niet stilstaat en pas hiervoor 
op!

technische specificaties:
- aan/uit schakelaar
- traploos instelbaar tussen de 15 en 28 
beeldjes per seconde
- duur van de puls: 1/1000 sec
- Powerled - 1 Ampere  (220 lm - tijdens puls)
- werkt met 9V LR22 batterij (bijgeleverd)
- ROHA compliant
- batterij duur: tussen de 100-300 uur
- behuizing: kunststof
- 114 gram (inclusief batterij)
- grootte: 120 mm x 51 mm x 25 mm



Manual - English

EL-0010     Van Eck SB-1528-LED-V1 -
Film Projector Stobe Light 15-28

Strobe light. Useful when solving defect or 
testing moving parts, such as the ridge or 
pawl.

U can visually set of moving part still or in 
slow motion by changing the frequency of 
the light pulses of the stroboscope.

Usage:

Changing the battery
- Open the case. You can do this using your 
nails or a sharp object such as a knife or 
screwdriver.
- Replace the battery of type: 9V LR22
- Close the case.

Usage of the strobe light:
- Turn on/off by the small switch
- You can vary the speed of the time between
the light pulses by turning the black button.

Usage tips
- Dim ambient light to have the best possible 
vision.
- If the projector emits light, you can turn off 
the light of the projector.

- Adjust the speed of the light pulses in such 
a way that the object is visually still. After 
that change the speed a little bit, so that the 
object is visually moving in slow-motion.
- Don't forget that that actual moving object 
is in reallity not standing still, and be carefull 
for this!

Technical specifications: 
- On / off switch 
- Speed adjustable between 15 and 28 
frames per second 
- Pulse duration: 1/1000 sec 
- Powerled - 1 Ampere (220 lm - during pulse)
- Works with 9V LR22 battery (included) 
- ROHA compliant 
- Batterij time: 100-300 hours 
- Housing: Plastic 
- 114 grams (including battery) 
- Size: 120 mm x 51 mm x 25 mm


