
LAMPA SOLARNA 20x LED CZUJNIK RUCHU ZMIERZCHU
MODEL: ZD53A

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Estetyczna, wisząca lampa zewnętrzna z czujnikiem zmierzchu oraz czułym czujnikiem ruchu. W
zestawie uniwersalny uchwyt służący do zamocowania na płocie, dachu, elewacji itp. 
Wyposażona w jasne i energooszczędne diody LED, zasilane z wbudowanego akumulatora oraz
panelu słonecznego. Nie wymaga dodatkowych źródeł zasilania!

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, zaś 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! 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) 
• Źródło światła: 20x LED SMD 2835 
• Barwa światła: 6000-6500K (biała zimna) 
• Moc: 4W 
• Siła światła: 100 LM
• Czujnik ruchu (automatyczne włączanie lampy po wykryciu ruchomego obiektu) 
• Zasięg czujnika ruchu: 3 m 
• Czujnik zmierzchu (automatyczne włączanie lampy po zmierzchu) 
• Czas działania po pełnym naładowaniu (po zmierzchu): 10-12h 
• Wbudowany włącznik/wyłącznik + automatyczne wyłączanie 
• Funkcja opóźnienia (TIMER: 15 sekund) 
• Czas świecenia: 30 sekund 
• Kąt świecenia: 120 stopni 
• Zasilanie: panel słoneczny + wbudowany akumulator 3,7V 1200 mAh 
• Wodoodporna obudowa! IP65 
• Wymiary: 12,4 cm x 9,6 cm x 4,8 cm

2. Obsługa

• Zamontuj lampę na ścianie bądź innej poziomej powierzchni wykorzystując do tego 
załączoną śrubę montażową oraz kołek.

• Uruchom lampę wciskając czarny przycisk I/O na froncie obudowy.
• GOTOWE! Lampa będzie ładowała wbudowany akumulator korzystając z panelu 

solarnego. Światło LED zostanie automatycznie włączone w trudnych warunkach 
oświetleniowych i będzie się świecić do momentu ich poprawy (wzrost 
nasłonecznienia).

3. Uwagi i środki ostrożności

• Urządzenie to jest przeznaczone do użytku zewnętrznego oraz wewnętrznego.
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie! Lampa jest odporna na trudne warunki 

atmosferyczne (deszcz, śnieg) ale nie na bezpośrednie zanurzenie w wodzie.
• Nie rozmontowywać na części! Samodzielne modyfikacje mogą skutkować 

pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!
• NIGDY nie patrz bezpośrednio w źródło światła! Może to spowodować 

uszkodzenie wzroku!

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