
TAŚMA LED 2M Z ZASILACZEM 4x AA
ZD94A

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne

Taśma LED o długości  2  metrów, świecąca w barwie zimnej  białej  (5000K).  W komplecie z
modułem  zasilającym  (bateryjnie).  Zestaw  posiada  wbudowany  czujnik  zmierzchu  i  ruchu.
Fizyczny  włącznik  umożliwia  wyłączenie  taśmy  na  stałe.  Dwa  tryby  pracy  dostosowane  do
potrzeb użytkownika (automatyczny i manualny). Dzięki niewielkim rozmiarom taśma doskonale
sprawdzi się do doświetlenia wnętrz szaf oraz zakamarków pod i za meblami.

Cechy produktu:

• Taśma LED o długości 2 metrów, świecąca w barwie zimnej białej (5000K). 
• W komplecie z modułem zasilającym (bateryjnie). 
• Zestaw posiada wbudowany czujnik zmierzchu i ruchu.
• Fizyczny włącznik umożliwia wyłączenie taśmy na stałe.
• Dwa  tryby  pracy  dostosowane  do  potrzeb  użytkownika  (automatyczny  PIR  oraz

manualny ciągły).
• Dzięki niewielkim rozmiarom taśma doskonale sprawdzi się do doświetlenia wnętrz szaf

oraz zakamarków pod i za meblami.

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne
• Zasilanie: 4x bateria AA 1,5V
• Moc: 4,8W
• Jasność: 800 lm
• Barwa światła: ziemna biel (5000K)
• Długość taśmy: 2 m
• Kąt świecenia: 120 stopni
• 2 tryby pracy (automatyczny PIR / manualny ciągły) - suwak AUTO / MANUAL 
• Wbudowany czujnik zmierzchu i ruchu (wzbudzający diody w trybie dziennym i nocnym)
• Fizyczny włącznik / wyłącznik
• Klasa szczelności: IP20
• Wymiary (moduł zasilający): 17 cm x 11 cm x 4,1 cm 
• Kolor (obudowa): biały 
• Opakowanie: kartonowe 

2. Obsługa

• Wypakuj wszystkie elementy z opakowania.
• Umieść 4x baterie typu AA 1,5V
• Zamontuj moduł w dogodnym miejscu oraz rozwiń taśmę LED i umieść ją na

odtłuszczonej powierzchni za pomocą taśmy samoprzylepnej na odwrocie.
• Uruchom  taśmę  za  pomocą  przycisku  ON/OFF  na  środku  obudowy  (pod

czujnikiem ruchu PIR).
• Wybierz tryb pracy za pomocą czarnego suwaka AUTO /  MANUAL z boku

obudowy
a)  AUTO – taśma LED uruchomi się  po wzbudzeniu  (po wykryciu ruchu) i
wyłączy się po około 15 sekundach
b)  MANUAL –  taśma  LED  będzie  święcić  w  trybie  ciągłym  (do  momentu
zmiany trybu lub jej wyłączenia przyciskiem ON/OFF)

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!
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