
LAMPKA LED NA ZAWIAS SZAFKI x10
ZD23F

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kompaktowa lampka LED do montażu na  zawiasie wewnątrz  szafki.  Uniwersalne
mocowanie na zawias (w zestawie). Każda z lampek zasilana jest przez 1 baterię A23,
która zapewnia długi okres użytkowania. Wyposażona w 3 jasne i energooszczędne
diody LED z funkcją automatycznego włączania i wyłączania przy każdym otwarciu i
zamknięciu szafki.

W zestawie komplet 10 sztuk lampek wraz z bateriami!

Cechy produktu:

• Kompaktowa i jasna lampka na zawias, doskonale doświetli ciemne zakamarki 
szafek. 

• Uniwersalna - pasuje do wszystkich standardowych zawiasów w szafkach. 
• Bardzo prosty montaż - wystarczy wykręcić śrubę mocującą zawias, podłożyć tylną

część podkładki pod lampkę i skręcić w tym samym miejscu. 
• Lampka posiada 3 mocne i trwałe diody LED, które skutecznie oświetlą każdy kąt 

w Twojej szafie lub szufladzie. 
• Automatyczne włączanie i wyłączanie (otwarcie / zamknięcie szafki). 
• Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego (lampka na zawias w szafce). 
• Zasilana przez 1 baterię A23 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: 1x bateria A23 (brak w zestawie) 
• W zestawie 10 baterii A23 do każdej z lampek GRATIS!
• Diody: 3x LED 
• Sposób montażu: na zawias szafki (śruba i podkładka) 
• Automatyczne włączanie i wyłączanie 
• Szerokość: 2 cm 
• Długość: 4,8 cm 
• Wysokość: 2,5 cm 
• Kolor: szary

Instrukcja obsługi:

→ Rozpakuj urządzenie z opakowania foliowego
→ Pewnym ruchem ściągnij tylną, plastikową zaślepkę i umieść w gnieździe baterię A23
(dołączoną w zestawie), pamiętając o odpowiedniej polaryzacji (+ -)
→ Zdjętą, tylną część lampki przykręć do zawiasu kuchennego (jak na zdjęciu):

→ Ustaw odpowiedni dystans na zawiasie, aby lampka prawidłowo się uruchamiała (po
otwarciu szafki).
→ Wepnij lampkę LED do tak przygotowanego zawiasu kuchennego.
→ Przy prawidłowym montażu przycisk włącznika jest cały czas wciśnięty (gdy front szafki
jest  zamknięty)  co  wyłącza  diody  LED.  Po  otwarciu  szafki  włącznika  podnosi  się
uruchamiając diody LED.


