
            
 

 
Instrukcja obsługi 
LAMPKA LED 2w1 z czujnikiem ruchu 
Model: OR-LA-1402 
 
CHARAKTERYSTYKA:-  

Latarka i lampka nocna LED z wbudowanym czujnikiem ruchu 
przeznaczona jest do użytku wewnątrz budynków np. do pokojów 
dziennych, korytarzy, piwnic i innych pomieszczeń.  
 
- nowoczesna technologia LED 
- dwa źródła światła 
- wbudowany akumulator  
- stacja dokująca z ładowarką 
- lampka nocna 15xLED + latarka 5xLED 
- bezprzewodowe ładowanie 
 
 
DANE TECHNICZNE: 
zasilanie: AC230V/50Hz  
akumulator: Li-ion (LIR) – 2 x 3,7V 120 mAh 
zasięg czujnika: 2-3 m 
kat widzenia czujnika: 60° 
czas pełnego ładowania: 8h 
czas ciągłego świecenia: 15 LED>1h/5LED>5h 

 
 

 
Instrukcja  
Przed użyciem podłącz urządzenie do ładowania na 8 godzin. 
1. Umieść urządzenie w bazie a następnie całość w gniazdku sieci ~230V.  
2. Ładowanie wyłączy się kiedy bateria będzie pełna. 
3. W celu włączenia/wyłączenia urządzenia naciśnij przycisk on/off. 
4. W momencie wykrycia ruchu światło lampki włączy się automatycznie (działa tylko gdy jest ciemno). 
5. Urządzenie włącza się automatycznie w momencie braku zasilania w gniazdu. 
5. Po odłożeniu lampki do ładowarki, światło zapali się automatycznie na 20 sekund 
6. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski czujnik ruchu nie będzie działał prawidłowo. W takiej 
sytuacji należy umieścić urządzenie w bazie w celu naładowania na okres 30 minut  
 
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, 175 kg 
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