
 

 

 

Instrukcja obsługi 
LAMPKA NOCNA LED 

Model: OR-LA-1401 

 
Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą 
instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o 
skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące 
wyniknąć z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych 
napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.  

Wygląd, cechy, funkcje  i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez wiedzy użytkownika. 
Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są 
zastrzeżone. 

UWAGA 
Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy 
zrywać. 

CHARAKTERYSTYKA: 
Lampka nocna z diodami LED z wbudowanym czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchowym przeznaczona 
jest do oświetlania pokojów mieszkalnych, korytarzy, sypialni, pokoi dziecięcych, kuchni, łazienek itp. 
Dzięki wbudowanemu czujnikowi ruchu PIR lampka nie świeci przez cały czas lecz załącza się 
automatycznie po wykryciu ruchu i świeci jeszcze przez okres około 30 sekund. Wbudowany czujnik 
zmierzchu powoduje że lampka załącza się tylko przy niedostatecznym oświetleniu <10 Lux. 
 
DANE TECHNICZNE: 
zasilanie: 230VAC/50Hz  
źródło światła: 8x LED  
zwłoka czasowa:  30 ±3 s 
kąt widzenia czujnika: 120° 
czułość na światło: <10 Lux  
kąt widzenia czujnika: 120°  
zasięg czujnika: 5 m  
pobór mocy: max 0,5W  
 
INSTALACJA:  
Podłącz lampkę OR-LA-1401 do sieci elektrycznej ~230V. 
 
UWAGA: 

1. Lampki nie wolno rozkręcać. 
2. Lampkę należy podłączać tylko w suchych pomieszczeniach wewnętrznych. 
3. Lampkę należy czyścić suchą szmatką po wyłączeniu z sieci 230V. 
4. Nie używać uszkodzonej lampki. 

5. Lampka nie jest przeznaczona do zabawy przez dzieci. 
 

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione 
jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu 
oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, 
chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest 
zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. 
Masa netto: 0, 62 kg 
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