
LAMPKA Z CZUJNIKIEM RUCHU 6x LED

ZD23H

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Dokonała, 6 diodowa lampka LED na baterie z wbudowanym czujnikiem ruchu. Dzięki 
mocnemu i energooszczędnemu światłu z automatycznym wyłącznikiem po 30 sekundach
od wykrycia ruchu, doskonale sprawdzi się jako lampka nocna lub dodatkowe źródło 
światła w korytarzach. Zasilana za pomocą 3 baterii AAA - nie wymaga prądu z sieci 
energetycznej. Łatwy i bezinwazyjny montaż w warunkach wewnętrznych (taśma 
dwustronna w tylnej części obudowy).

Cechy produktu:

• Lampka posiada wbudowany czujnik ruchu - oznacza to, że włączy się, gdy tylko 
wykryje ruch w jej otoczeniu. 

• Czas świecenia lampki to 30 sekund od momentu wykrycia ruchu, po których 
automatycznie się wyłączy w celu oszczędzania energii. 

• Lampka wyposażona jest w taśmę dwustronną w tylnej części obudowy, służącą do jej 
zawieszenia na ścianie.

• Lampka posiada 6 mocnych i trwałych diod LED, które skutecznie doświetlą każdy kąt 
w sypialni lub korytarzu. 

• Diody świecą zimnym, białym światłem. Kąt świecenia to około 120 stopni, a 
widoczność poświaty lampki przy maksymalnym świeceniu to ok. 5 metrów. 

• Zasilana przez 3 baterie AAA 1,5V. Łatwa wymiana baterii poprzez przekręcenie tylnej 
pokrywy. 

• UWAGA: Aby włożyć baterię, należy odkręcić podstawkę lampki w lewo, zgodnie z 
napisem na podstawce (CLOSE <---> OPEN). Następnie otworzyć klapkę na baterie.

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: 3x bateria AAA 1,5V (brak w zestawie!) 
• Moc: 0,5W 
• Napięcie: 4,6V 
• Diody: 6x LED 
• Barwa światła: 6500K (zimna biel) 
• Jasność: 50 lm 
• Czujnik ruchu PIR 
• Czułość / zasięg: 5 m (odległość) 
• Czas świecenia: 30 sekund od wykrycia ruchu 
• Kąt świecenia: 120 stopni 
• Średnica: 8 cm 
• Wysokość: 2,5 cm 

2. Wymiana baterii

Aby umieścić w lampce (bądź wymienić) baterie, należy odkręcić podstawkę 
lampki w lewo, zgodnie z napisem na podstawce (CLOSE <---> OPEN). 
Następnie umieścić we wnętrzu lampki 3 baterie AA (pamiętając o 
odpowiedniej polaryzacji + -) !

3. Funkcje

Lampka uruchamia się automatycznie po wykryciu ruchu. Czas świecenia to 30 
sekund od momentu jego wykrycia. Po tym czasie lampka wyłączy się automatycznie.

4. Instalacja

Lampkę LED można zamocować do wybranej powierzchni używając dołączonej do 
zestawu obustronnej samoprzylepnej taśmy.

5. 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.
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