
LAMPKA LED CZUJNIK RUCHU NA BAT AAA
MODEL: ZD23

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

6 diodowa lampka led na baterie z czujnikiem ruchu. Dzięki mocnemu i energooszczędnemu światłu oraz 
braku jakichkolwiek przewodów lampka będzie idealnym źródłem światła np. w głębokiej szafie, kuchni lub 
sypialni.

Cechy produktu:

• Lampka posiada wbudowany czujnik ruchu - włączy się, gdy wykryje ruch w jej otoczeniu. 
Możliwość ustawianie czułości sensora oraz czasu ((20, 60, 90 sekund)) i intensywności 
świecenia. 

• Wyposażona w mocne magnesy - można ją zamocować na ścianie, suficie, w szafie i wszędzie 
tam gdzie potrzebujemy źródła światła. Dodatkowo dołączona podkładka, dzięki której można 
przykleić lampkę do dowolnej płaskiej powierzchni. 

• Lampka posiada 6 super mocnych i trwałych diód LED, które skutecznie oświetlą każdy kąt w 
twojej szafie lub szufladzie. 

• Można stosować na zewnątrz budynków pod zadaszeniem. 
• Zasilana przez 4 baterie AAA 1,5V. Łatwa wymiana baterii poprzez przekręcenie tylnej pokrywy. 
• Wbudowany sygnalizator niskiego naładowania baterii. 
• Czułość: 3m (odległość), kąt 90 stopni 
• Wymiary: 85 x 85 x  50mm 
• Kolor: biały 
• Opakowanie: kolorowe pudełko 

2. Specyfikacja

• Ilość Led: 6 sztuk,
• Żywotność >80000h
• Ustawienie czasu: 20s, 60s, 90s, stały,
• Czułość do 5 metrów, kąt 120 stopni,
• Zasilanie: 4x AAA,
• Wielkość: 85x85x50mm,
• waga 76g (bez baterii);

3. Wymiana baterii

4. Funkcje

Czujnik posiada wbudowaną diodę, która ma za zadanie sygnalizować słabe baterie.

5. Instalacja

Czujnik zamocować można do wybranej powierzchni w dwojaki sposób:
• za pomocą wkrętów przymocować  podstawę,
• użyć dołączonej do zestawu obustronnej samoprzylepnej taśmy.

6. Uwagi i środki ostrożności

• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Chroń urządzenie przed upadkami.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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