
OGRODOWA LAMPA SOLARNA
model: ZD53

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje ogólne

Estetyczna wisząca lampa zewnętrzna LED z czujnikiem zmierzchu oraz czujnikiem ruchu, zasilana energią 
słoneczną, z uniwersalnym uchwytem do zamocowania na płocie, dachu, elewacji itp. 

Cechy produktu
• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości 
• Lampa ogrodowa zasilana energią słoneczną, idealna do oświetlenia ogrodów, ścieżek lub schodów. 

Dzięki wyposażeniu w panel solarny, lampa nie wymaga zmiany baterii. 
• Wbudowany akumulator jest ładowany przez światło słoneczne w ciągu dnia, zapas energii pozwala na 

działanie lampy przez długi czas w nocy. 
• Jasno świecące diody LED zapewniają mocny strumień świetlny. 
• Wyposażona w automatyczny włącznik zmierzchowy - płynna zmiana natężenia światła w zależności 

od stopnia zaciemnienia. 
• Brak konieczności prowadzenia przewodów elektrycznych do lampy. 
• Bardzo łatwa instalacja - dołączony uchwyt montażowy wraz ze śrubami. 
• Lampa odporna na zmienne warunki atmosferyczne. 
• Opakowanie: kartonowe pudełko

Specyfikacja
• Źródło światła: 16 LED SMD 3528 
• Moc: 100 LM 
• Czujnik ruchu (automatyczne włączanie lampy po wykryciu ruchomego obiektu) 
• Czujnik zmierzchu (automatyczne włączanie lampy po zmierzchu) 
• Czas działania po pełnym naładowaniu (po zmierzchu): 8-10h 
• Wbudowany włącznik/wyłącznik 
• Zasilanie: akumulator 800mAh Ni-CD 
• Wodoodporna obudowa 
• Wymiary: 13 x 9 x 7,5cm 
• Kolor: srebrno-biały 

2. Instalacja
• Nie zaleca się instalacji urządzenia w pobliżu grzejników, wentylatorów ani innych obiektów gdzie mogą
pojawiać się gwałtowne zmiany temperatury otoczenia.

• Nie zaleca się instalowania urządzenia w miejscach, gdzie promienie słoneczne mogą padać 
bezpośrednio na czujnik ruchu PIR.

• Aby pierwszy raz uruchomić urządzenie należy wykorzystać dołączony kluczyk i odblokować baterię 
wciskając przycisk ON/OFF ukryty w otworze przy czujniku

• Nie zaleca się instalowania urządzenia w miejscach, gdzie mogą poruszać się zwierzęta.

• Instalując urządzenie na ścianie należy wziąć pod uwagę fakt, iż najbardziej efektywne działanie 
czujnika ruchu następuje podczas gdy poruszający się obiekt/ osoba prostopadle przecina emitowaną przez
czujnik wiązkę, a nie równolegle.

W celu zamontowania lampy należy
1. Solidnie i bezpiecznie zamontować lampę w wyznaczonym miejscu, najlepiej na wysokości 1-3 metrów 

od podłoża.

2. Ustawić lampę tak by panel słoneczny znajdował się w miejscu nie zasłoniętym od słońca, najlepiej w 
kierunku zachodnim tak aby promienie słońca padały na ogniwo przez większą część dnia.



Tryby pracy

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