
Kinkiet solarny LED z czujnikiem ruchu 350 lm / 7,2 W | Luminea

WL-735.solar (NX6943)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• kinkiet

• materiał montażowy: 2 x kołki i śruby

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• akumulator: litowo-jonowy 1200mAh, 3,7 V

• czas ładowania: 20 godzin

• czas świecenia: do 3 godzin

• moc panelu słonecznego: 5,5 V

• moc diod LED: 0,2 W

• ilość diod LED: 36

• jasność: 300 – 350 lm

• zasięg czujnika ruchu: do 3 m

• kąt wykrywania: 120°

• klasa ochrony: IP44

• wymiary panelu solarnego: 85 x 35 mm

• wymiary kinkietu: 153 x 105 x 45 mm

• waga: 208 g.

Szczegóły produktu

1. Otwór

2. Panel solarny

3. Otwór

4. Diody LED

5. Przełącznik ON/OFF

6. Czujnik PIR

7. Komora akumulatora
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Montaż

Zastosuj akcesoria montażowe składające się z 2 korków i 2 śrub do dwóch oczek do zawieszania

na obudowie urządzenia. Dzięki klasie ochrony IP44 kinkiet jest odporny na zachlapania. Dzięki

zintegrowanemu akumulatorowi kinkiet jest niezależny od gniazdek i kabli zasilających.

1. Wybierz takie miejsce, które w ciągu dnia jest najbardziej nasłonecznione, aby lampa mogła

się ładować wystarczającą ilością energii słonecznej.

2. Upewnij się, że czujnik PIR obejmuje odpowiedni zakres. Czujnik wykrywa ruch w zasięgu

120°.

3. Podczas ustawiania lampy należy zwrócić uwagę na zasięg czujnika, który wynosi 3 metry.

4. Podczas ustawiania czujnika należy również zwrócić uwagę na to, aby żadne inne źródło

światła nie oświetlało czujnika. Może to osłabić funkcję oświetlenia.

Użytkowanie

Oświetlenie  ścienne  LED  należy  stosować  jako  automatyczne  źródło  światła  tylko  podczas

zbliżania się. Można również używać go jako ciągłego światła nocnego w przyciemnionym trybie.

1. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować kinkiet, wystawiając panel solarny na

działanie promieni słonecznych przez cały dzień.

2. Ustaw przełącznik ON/IFF w pozycji 1, jeśli chcesz aby światło zapalało się po wykryciu

ruchu lub w pozycji 2 dla światła ciągłego (wtedy światło będzie się świeciło cały czas, ale

przy mniejszej jasności). Po wykryciu ruchu, światło automatycznie przełącza się na pełną

jasność na około 20 sekund.

Wymiana akumulatora

1. Zdejmij kinkiet ze ściany.

2. Odkręć komorę baterii.

3. Wyjmij starą baterię i wymień ją na nową typu 18650 (3,7 V). Zwróć uwagę na prawidłową

polaryzację!

4. Zamknij komorę baterii.

5. Ponownie powieś kinkiet.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
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• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy  urządzenia  lub  akcesoriów  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• Nie  należy  rozkładać  (z  wyjątkiem  wymiany  akumulatora)  ani  naprawiać  urządzenia

samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Produkt jest chroniony przed bryzgami wody ze wszystkich stron. Nigdy nie zanurzaj go w

wodzie lub innych płynach.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące akumulatorów i ich utylizacji

Akumulatorów nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. Jako konsumenci są Państwo

zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii. 

Zużyte akumulatory należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do

sklepu, w którym są sprzedawane.

• Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Akumulatory,  z  których  wylewa  się  ciesz  są  niebezpieczne.  Należy  ich  dotykać  tylko

w odpowiednich rękawiczkach.

• Nie wolno otwierać akumulatorów i wrzucać ich do ognia.

• Zaleca  się  wyjmowanie  akumulatorów  z  urządzenia,  jeśli  pozostaje  nieużywane  przez

dłuższy czas.

• Nie wolno zanurzać baterii w płynach, takich jak woda, woda słona lub napoje.

• Trzymaj się blisko podczas ładowania akumulatora i regularnie sprawdzaj jego temperaturę.

Uszkodzona bateria może napuchnąć i stać się bardzo gorąca.

• W przypadku przegrzania  należy  natychmiast  przerwać proces  ładowania.  Bateria,  która

podczas ładowania staje się bardzo gorąca lub zdeformowana, jest uszkodzona i nie może

być dalej używana. Uszkodzony akumulator należy wymienić po jego ostygnięciu.

• Podczas ładowania akumulatora należy upewnić się, że biegunowość wtyczki ładowania jest

prawidłowa.  W  przypadku  nieprawidłowego  podłączenia  wtyczki  ładującej,

3



nieodpowiedniego  podłączenia  ładowarki  lub  odwrócenia  biegunowości  istnieje  ryzyko

zwarcia i wybuchu!

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza niniejszym, że produkt NX-6943-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS

2011/65/UE oraz dyrektywą EMC 2014/30/UE.
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