
LAMPKA KUCHENNA PODSZAFKOWA 6x LED
ZD23E

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informacje ogólne:

Doskonała  lampka  kuchenna,  podszafkowa,  wyposażona  w  5  diod  LED  SMD.  Zasilana  jest  3
bateriami typu AA 1,5V. Lampka wyposażona jest w czujnikiem ruchu (działający pod kątem 120
stopni). Dzięki mocnemu i energooszczędnemu światłu oraz braku jakichkolwiek przewodów lampka
będzie idealnym źródłem dodatkowego światła w kuchni. Doskonale nadaje się do montażu pod
szafkami w kuchni - wszędzie tam gdzie nie ma możliwości puszczenia okablowania lub wymagana
jest oszczędność czasu i mobilność. Łatwy montaż dzięki zastosowaniu taśmy 3M.

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Lampka posiada wbudowany czujnik ruchu - oznacza to, że włączy się, gdy wykryje ruch w jej 

otoczeniu. 
• Lampka wyposażona jest również w praktyczne otwory montażowe na tylnej obudowie, służące do 

jej zawieszenia. 
• Lampka posiada 5 mocnych i trwałych diod LED, które skutecznie oświetlą każdy kąt w Twojej 

szafie lub szufladzie. 
• Diody świecą białym, jasnym światłem. Kąt świecenia to około 120 stopni, a widoczność poświaty 

lampki przy maksymalnym świeceniu to ok. 5 metrów. 
• Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego (lampka podszafkowa). 
• Zasilana przez 3 baterie AA 1,5V. 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: 3x bateria AA 
• Diody: 5x LED SMD 
• Czułość: 3 m 
• Strumień światła: 60 lm 
• Czujnik ruchu PIR 
• Kąt świecenia: 120 stopni 
• Sposób montażu: magnes + taśma 3M + wkręty 
• Średnica: 3 cm 
• Długość: 26 cm 
• Kolor: biały 

Instrukcja podłączenia i obsługi:

- Wypakuj urządzenie z pudełka, wraz z elementami montażowymi.
-  Zdejmij  tylną  klapkę  urządzenia  i  umieść  tam  3  baterie  AA 1,5V  pamiętając  o  odpowiedniej
polaryzacji (+ -).
- Przyczep plastikowy element z magnesem do magnesu na środku lampki.
- Zdecyduj o sposobie montażu lampki zależnie od powierzchni na jakiej ma zostać umieszczona.
- W przypadku montażu na powierzchni metalowej albo innej powierzchni gładkiej, przytwierdź taśmę
dwustronną 3M do górnej części elementu z magnesem, zaś z drugiej strony przyklej taśmę 3M do
montowanej powierzchni.
- W przypadku montażu do powierzchni drewnianej, przykręć do niej uchwyt z magnesem dwoma
wkrętami znajdującymi się w zestawie. Następnie przyczep lampkę do uchwytu z pomocą magnesu.

UWAGA: Lampkę można również zawiesić pionowo na magnesie znajdującym się po przeciwnej
stronie do włącznika i czujnika ruchu. Nigdy nie zawieszaj lampki poziomo oraz po stronie, na której
znajduje się włącznik!

* Opis pozycji włącznika:

1) ON: lampka zawsze włączona
2) AUTO: lampka uruchamia się po wykryciu ruchu (z odległości do maksymalnie 3 metrów) i świeci
przez około 30 sekund od jego wykrycia.
3) OFF: lampka wyłączona

Środki ostrożności: 

• Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!
• Nie  rozmontowywać  urządzenia  na  części!  Samodzielne  modyfikacje  mogą

skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!


