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Popis produktu
Značka zarovnania
IR senzor
Lampa
Ovládanie jasu
Zadná strana
3 AAA batérie
(* Batérie nie sú súčasťou balenia)
Zámok
Zadný kryt
Háčik
Používanie nočného svetla
01 Otvorenie zadného krytu
Keď prvýkrát uvádzate nočné svetlo do prevádzky, otočte zadný kryt proti smeru hodinových ručičiek,
otvorte ho a nainštalujte 3 batérie AA
02 Nastavenie jasu
03 Uzavretie zadného krytu
04 Pripevnenie nočného svetla k stene
Odstráňte ochrannú fóliu zo zadného krytu a pripojte nočné svetlo do polohy povrch.
Pripevnite háčik k zadnému krytu a zaveste nočné osvetlenie.
* Optimálna vzdialenosť od podlahy je 0,4 m – 1 m. Značku zarovnania nastavte smerom hore, aby
detektor pohybu fungoval správne.
05 Pokiaľ sa v tme deteguje pohyb, osvetlenie sa automaticky rozsvieti na 15 sekúnd.
Rozsah detekcie pohybu
* Nočné svetlo deteguje pohyb vo vzdialenosti až 5 – 7 metrov spredu a 2 – 3 metre zo strán. Jeho
pracovný uhol je 120°. Efektivita detekcie pohybu závisí od teploty miestnosti, tvaru objektu
a rýchlosti pohybu.
Čítajte túto príručku pozorne pred použitím

Nezabudnite
1. Nočné svetlo deteguje pohyb vo vzdialenosti až 5 – 7 metrov spredu a 2 – 3 metre zo strán. Jeho
pracovný uhol je 120°. Efektivita detekcie pohybu závisí od teploty miestnosti, tvaru objektu
a rýchlosti pohybu.
2. Nezakrývajte snímač pohybu. Čistite nočné svetlo mäkkou handričkou. Nepoužívajte korozívne
rozpúšťadlá.
3. Neinštalujte nočné svetlo v blízkosti zdrojov tepla (klimatizácia, radiátory, zvlhčovače atď.). Vyhnite
sa priamemu slnečnému svetlu.
4. Pri inštalácii nočného svetla sa uistite, že značka vpredu nie je naklonená.
5. Po uplynutí určitého časového obdobia sa znižuje jas nočného svetla. To znamená, že batérie
vnútri sú vybité. Vymeňte ich za nové batérie a staré odovzdajte na recykláciu.
Bezpečnostné pokyny
1. Len na domáce použitie
2. Trieda osvetlenia III
3. Elektrické spotrebiče nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Odovzdajte ich na recykláciu na
určených miestach.

