LAMPKA 8 LED CZUJNIK RUCHU BIAŁA
MODEL: ZD26A

4. Uwagi i środki ostrożności
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•
•
•
•
•
•
•

Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku wskazanego w niniejszej instrukcji obsługi
Urządzenie służy do doświetlania otoczenia zewnątrz bądź wewnątrz.
Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
Urządzenie nie jest wodoszczelne/wodoodporne.
Nie rozmontowywać lampki na części.
W przypadku konieczności wymiany baterii należy pamiętać o odpowiedniej polaryzacji (+ -)
-> stosowny schemat znajduje się na odwrocie urządzenie.
Aby dostać się do baterii należy zsunąć pokrywkę na prawym boku urządzenia.

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

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Bezprzewodowa lampka LED z 8 punktami oświetleniowymi (2 regulowane światła), wraz z czujnikiem ruchu
i zmierzchu. Działa w trybie zautomatyzowanym albo w trybie stałego świecenia.
2. Obsługa

•
•
•
•
•

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
Energooszczędna - wyposażona w 2 ruchome źródła światła. Każde po 4 punkty oświetleniowe
LED (zasilanie 3 bateriami AA - standardowe paluszki – brak w zestawie
Czujnik ruchu z zasięgiem do ok. 3 m (działa przy włączonym trybie AUTO).
Czujnik zmierzchu automatycznie uruchamia oświetlenie kiedy otoczenie ściemni się do
określonego poziomu.
Źródła światła są regulowane niezależnie od siebie w płaszczyźnie góra-dół aż o 120 stopni!
2 tryby pracy (AUTO - energooszczędny, uaktywnia czujnik ruchu, ON - tryb ciągłego świecenia)
Regulacja następuje poprzez przestawienie suwaka w odpowiednią pozycję: OFF-AUTO-ON
Bardzo kompaktowe wymiary które ułatwiają montaż w ciasnych miejscach.
Możliwość stosowania także w użytku zewnętrznym.

•

UWAGA: Tryb AUTO działa tylko w ciemnościach!

•

Możliwość przymocowania lampki do ściany bądź innej powierzchni dzięki dołączonej specjalnej
podkładce oraz kawałkowi samoprzylepnej taśmy dwustronnej.

•
•
•

3. Specyfikacja
•
•
•

Materiał: plastikowa obudowa.
Zasilanie: 3x bateria AA (BRAK w zestawie!)
Wymiary obudowy: 16 cm długości x 5 cm szerokości x 2,5 cm grubości.
Kolor: biały

