
 

 

 

LAMPKA NOCNA LED i LATARKA 
z czujnikiem ruchu 

Model: OR-LA-1403 
 

Instrukcja obsługi 
 

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. 

 

CHARAKTERYSTYKA: 
Latarka i lampka nocna LED z wbudowanym czujnikiem ruchu aktywowanym po zmierzchu. Przeznaczona 
jest do użytku wewnątrz budynków np. do pokojów dziennych, korytarzy, piwnic i innych pomieszczeń.  
 
- nowoczesna technologia LED 
- dwa źródła światła 
- wbudowany akumulator  
- lampka nocna 16xLED + latarka 2xLED 
- bezprzewodowe ładowanie 
 
 

OPIS URZĄDZENIA 

 

1. Latarka 

2. Włącznik/wyłącznik ON/OFF 

3. Ładowarka 

4. Światło nocne 

5. Czujnik ruchu 

 
DANE TECHNICZNE: 
zasilanie: AC230V/50Hz, 2W 
akumulator: Li-ion (LIR) – 3,7V 500 mAh 
LED latarka: 2 x 0,5W 
LED lampka nocna: 16 x 0,07 W 
zasięg czujnika: 2 - 3 m 
zwłoka czasowa: 25 ±5 s 
czas pełnego ładowania: 8 - 10h 
czas ciągłego świecenia: 1,5h 
jasność: latarka: 40lm, lampka nocna: 35lm 
wymiary: 130x63 mm (wys./szer.) 



 

 

 

 
 
 

 
INSTALACJA:  
1. Umieść urządzenie w bazie a następnie całość w gniazdku sieci ~230V.  
2. Ładowanie rozpocznie się natychmiast i skończy się automatycznie gdy bateria będzie pełna. 
3. Lampka nocna musi być podłączona do gniazdka sieci ~230V stale. 
4. W celu włączenia/wyłączenia urządzenia naciśnij przycisk on/off. 
 
AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE 
 

1. Lampka nocna włączy się automatycznie na 25 sekund w momencie wykrycia ruchu lub po 
przerwaniu zasilania w gniazdu. 

2. Światło w lampce nocnej działa po wykryciu ruchu tylko gdy jest ciemno. Zapali się automatycznie po 
zmroku i pozostanie włączone do czasu powrotu światła dziennego. 

 
MANUALNE WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE 

1. Urządzenie może pracować bez ładowarki, pełni wtedy funkcję latarki. 
2. Aby włączyć lampkę nocną należy użyć przycisku ON/OFF 
3. Naciśnij przycisk ON/OFF naprzemiennie: włączenie lampki nocnej-włączenie latarki-wyłączenie 

lampki nocnej, wyłączenie latarki niezależnie od czujnika 
 
 
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, 197 kg 
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