
LAMPA SOLARNA SCHODOWA LED 4 SZTUKI
ZD53C

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Zestaw 4 lamp schodowych zasilanych za pomocą wbudowanego panelu solarnego.
Każda z lampek posiada wbudowany akumulator doładowywany za pomocą światła
słonecznego, nie wymagają dodatkowego zasilania. Wyposażone w jasne diody LED o
barwie  ciepłej  białej.  Lampki  posiadają  czujniki  zmierzchu,  które  automatycznie
uruchamiają diody LED po zapadnięciu zmierzchu. Bardzo łatwa instalacja - dołączone
elementy montażowe.

W komplecie 4 lampki solarne!

Cechy produktu:

• Solarna lampki schodowe zasilane energią słoneczną. 
• 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 (czujnik światła 

automatycznie uruchamia lampę po zmierzchu) 
• Bardzo łatwa instalacja - dołączone elementy montażowe. 
• Lampa odporna na zmienne warunki atmosferyczne (IP65) 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: 5V (akumulator Ni-MH o pojemności 200 mAh) 
• Wbudowany panel solarny do doładowywania akumulatora 
• Źródło światła: LED 
• Barwa światła: ciepła biel 
• Siła światła: 100 LM 
• Odporny na trudne warunki atmosferyczne (IP65) 
• Czujnik zmierzchu (automatyczne włączanie lampy po zmierzchu) 
• Czas działania po pełnym naładowaniu (po zmierzchu): 6-8h 
• Wymiary: 7,8 cm x 4,5 cm x 4,2 cm 
• Kolor: czarny 

2. Obsługa

• Wypakuj lampki z opakowania.
• Zamontuj lampki na krawędziach schodów wykorzystując do tego załączone elementy

montażowe.
• GOTOWE!  Lampki  będą  ładowały  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).

• UWAGA:  Lampki  posiadają  automatyczny  włącznik  zmierzchowy  który  uruchamia
oświetlenie po zapadnięciu zmroku.

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!
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