
LAMPKA BEZPRZEWODOWA PIR 10x LED
ZD23G

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informacje ogólne:

Kompaktowa lampka LED wyposażona w 10 diod LED. Zasilana jest 4 bateriami typu AAA 1,5V.
Lampka wyposażona jest  w czujnik  ruchu (działający pod kątem 110 stopni).  Dzięki  mocnemu i
energooszczędnemu światłu oraz braku jakichkolwiek przewodów lampka będzie idealnym źródłem
dodatkowego światła w pomieszczeniu. Doskonale nadaje się do montażu pod szafkami w kuchni
albo na schodach - wszędzie tam gdzie nie ma możliwości puszczenia okablowania lub wymagana
jest oszczędność czasu i mobilność. Błyskawiczny montaż dzięki zastosowaniu taśmy dwustronnej
3M.

Cechy produktu:

• Kompaktowa lampka LED wyposażona w 10 białych diod LED. 
• Posiada wbudowany czujnik ruchu PIR - oznacza to, że włączy się, gdy tylko wykryje ruch w

swoim otoczeniu. 
• Lampka wyposażona jest w taśmę dwustronną ułatwiającą jej zawieszenie.
• Posiada 10 mocnych i trwałych diod LED, które skutecznie oświetlą każdy kąt. 
• Diody świecą światłem białym, zimnym. 
• Kąt świecenia oraz działania czujnika ruchu to około 110 stopni. 
• Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego. 
• Zasilana przez 4 baterie AAA 1,5V. 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne + aluminium 
• Zasilanie: 4x bateria AAA 
• Moc: 1W 
• Diody: 10x LED SMD 
• Czułość / zasięg: 3 m 
• Strumień światła: 80 lm 
• Barwa światła: zimna biel 
• Czujnik ruchu PIR o zasięgu do 3 metrów 
• Długość świecenia: do 15 sekund po wykryciu ruchu 
• Kąt świecenia: 110 stopni 
• Sposób montażu: taśma dwustronna 3M 
• Szerokość: 3 cm 
• Wysokość: 1,7 cm 
• Długość: 19 cm 

Instrukcja podłączenia i obsługi:

- Wypakuj urządzenie z pudełka. Usuń folię masującą z osłony diod LED.
- Otwórz klapkę z boku urządzenia i  umieść tam 4 baterie AAA 1,5V pamiętając o odpowiedniej
polaryzacji (+ -).
- Lampka uruchomi się automatycznie w słabych warunkach oświetleniowych.
- Aby zamontować lampkę odtłuść powierzchnię na której chcesz ją przykleić. Następnie zerwij folię
ochronną z taśmy dwustronnej 3M i pewnym ruchem przytwierdź lampkę w wybranym miejscu.

UWAGA: Lampka posiada czujnik ruchu (PIR) oraz czujnik światła. Uruchomi się automatycznie gdy
tylko wykryje ruch w trudnych warunkach oświetleniowych.

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!


