
LAMPKA NOCNA LED DO WC Z
CZUJNIKIEM ŚWIATŁA I RUCHU

MODEL: ZD68

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Dyskretna lampka z czujnikiem światła i ruchu o mocy 0,1W. Zasilana 3 bateriami AAA 1,5V. Idealna do 
doświetlenia muszli klozetowej. Od dzisiaj Twoje oczy są bezpieczne w trakcie nocnych wizyt w toalecie! 
Światło jest delikatne i różnokolorowe - nie razi w oczy jak standardowe oświetlenie, zarazem wystarczająco 
doświetlając wnętrze aby rozpoznać kontury większych obiektów. Najlepszy kompromis pomiędzy 
zachowaniem czystości wokół toalety, a męczeniem wzroku podczas nocnej w niej wizyty.

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Lampka nocna do WC z czujnikiem światła - zapala się automatycznie w nocy i gaśnie w dzień. 
• Ta niewielka lampka zapewni poczucie bezpieczeństwa i widoczność muszli klozetowej w ciemnościach! Z 

powodzeniem doświetli wnętrze na tyle aby rozpoznać większe kontury i nigdzie się nie uderzyć.
• Lampka ze światłem LED, zasilana z sieci energetycznej to wyjątkowo energooszczędne rozwiązanie - 

pobiera minimalna ilość energii, a zastosowanie diody LED zapewnia długą pracę bez potrzeby wymiany 
baterii. 

• Nie razi w oczy w porównaniu do standardowego oświetlenia w porze nocnej, kiedy oczy są odzwyczajone 
od intensywnego światła.

• Wygodny, modyfikowalny uchwyt z tyłu lampki umożliwi zawieszenie jej każdej muszli klozetowej – 
zupełnie identycznie jak kostkę ze środkiem czyszczącym!

Specyfikacja:

• Bardzo niskie zużycie energii (zasilanie bateryjne) 
• Lampka zapala się automatycznie po zmierzchu i gaśnie rano 
• Światło o przyjaznym dla oka natężeniu i barwie (RGB - multikolor)
• Zasilanie: 3x bateria AAA 1,5 V (łącznie 4,5 V) 
• Moc: 0,1 W
• Materiał: ABS (tworzywo sztuczne) 
• Wymiary: 68 x 67 x 18 mm 
• Kolor: biały

2. Użytkowanie

Krok 1. Wygnij ramię mocujące do pozycji jak najbardziej wyprostowanej.
Krok 2. Umieść 3 baterie AAA  1,5V z tyłu urządzenia (pod klapką), pamiętając o 
odpowiedniej polaryzacji!
Krok 3. Przymocuj lampę do muszli sedesowej w sposób identyczny jak kostkę ze 
środkiem czyszczącym. Zagnij ramię mocujące tak, aby lampka trzymała się muszli 
odpowiednio pewnie.
Krok 4. Urządzenie włączy się automatycznie w ciemnościach oraz przy wykryciu 
ruchu! Rozpocznie ono pracę w trybie multikolor

→ Zmiana trybu świecenia następuje poprzez kliknięcie białego przycisku obok 
czujnika (tryb świecenia ciągłego – jeden kolor oraz tryb multikolor – z łagodnym 
przejściem pomiędzy barwami światła).
→ Jeżeli chcesz wybrać stały, konkretny kolor świecenia – wciśnij przycisk w 
momencie jego wyświetlania!
→ Najlepsze efekty zostaną osiągnięte, gdy w miarę możliwości, urządzenie zostanie 
skierowane czujnikiem do przodu w kierunku drzwi wejściowych do WC.

3. Uwagi i środki ostrożności
• Czyść urządzenie za pomocą wilgotnej ściereczki.
• Chroń urządzenie przed bezpośrednim strumieniem wody! Nie umieszczaj go na muszli 

nakierowując prosto na spłukiwaną wodę!
• Nie otwieraj urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji. Może to również spowodować jego 

fizyczne uszkodzenie.
• Nigdy nie używaj lampki gdy, zauważysz, że jest w jakikolwiek sposób

uszkodzona.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą

spowodować zadławienie.

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