
Kinkiet solarny LED z czujnikiem ruchu / 200 lumenów | Luminea
(NX6901)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• kinkiet

• pilot

• uchwyt ścienny

• 4 kołki

• 4 śruby

• instrukcja obsługi.

Dodatkowo potrzebna jest 1 bateria guzikowa CR2025.

Dane techniczne:

• akumulator: litowo-polimerowy 1.800 mAh, 3,7 V

• czas świecenia przy 100% jasności: do 4 godzin

• panel słoneczny: 1 W

• zasilanie pilota zdalnego sterowania: 1 bateria CR2025

• strumień świetlny: do 200 lm

• poziomy jasności: 25 / 50 / 100 %

• barwa światła: ciepły biały / chłodny biały

• czas trwania oświetlenia dla detekcji ruchu: ok. 30 sekund

• zasięg czujnika PIR: do 5 m

• kąt wykrywania PIR: 120°

• czujnik PIR: P

• czujnik zmierzchowy: P

• stopień ochrony: IP44 (bryzgoszczelność)

• kula: Ø 14,5 cm

• wymiary: 12 x 20,5 x 19,5 cm

• waga: 1,2 kg.
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Zasada działania

W ciągu dnia  ogniwo słoneczne przekształca  światło  słoneczne w energię  elektryczną  i  ładuje

akumulator.  O zmierzchu oświetlenie ścienne włącza się automatycznie i  jest  zasilane z baterii.

Czas świecenia zależy od tego, jak długo ogniwo słoneczne było wystawione na działanie światła

słonecznego w ciągu dnia.

O świcie światło gaśnie automatycznie, a oświetlenie ścienne przełącza się na tryb ładowania.

PIR to skrót od Passive Infrared (pasywna podczerwień) i jest najczęstszą formą czujnika ruchu.

Czujnik PIR reaguje na dynamiczne promieniowanie cieplne ludzi,  zwierząt i  przedmiotów, np.

samochodów z  ciepłymi  silnikami.  Czujnik  PIR nie  reaguje  na  tzw.  statyczne  promieniowanie

cieplne (np. ciepło słoneczne). Same czujniki PIR nie emitują żadnego promieniowania, reagują

jedynie na promieniowanie cieplne w środowisku. W przypadku wykrycia ruchu przez czujnik PIR,

kinkiet włącza się automatycznie, a następnie pozostaje włączona przez 2 minuty.

Przygotowanie

1. Wybierz  słoneczne  miejsce  na  oświetlenie  ścienne.  Oświetlenie  ścienne  powinno  być

ładowane przez około 8 do 10 godzin dziennie.

2. Upewnij się, że czujnik obejmuje żądany zakres.

3. Podczas ustawiania kinkietu należy upewnić się, że żadne inne źródło światła nie oświetla

czujnika. Może to zakłócić działanie kinkietu.

4. Przymocuj kinkiet do ściany za pomocą kołków rozporowych i wkrętów.

UWAGA!

Należy upewnić się, że wzdłuż wybranych punktów wiercenia nie przebiegają żadne linie

ani rury. Może to prowadzić do obrażeń lub szkód w środowisku!

Użytkowanie

1. Akumulator należy ładować przez ok. 8 do 10 godzin przed pierwszym użyciem; w tym celu

ogniwo  słoneczne  powinno  być  wystawione  na  bezpośrednie  działanie  promieni

słonecznych.

2. Włącz oświetlenie ścienne, naciskając włącznik/wyłącznik (pozycja I).

3. Następnie o zmierzchu automatycznie włącza się oświetlenie ścienne.

4. Za  pomocą  pilota  zdalnego  sterowania  można  przełączać  pomiędzy  ciepłym  białym  a

chłodnym białym światłem.
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5. Jeśli oświetlenie ścienne nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć i wyjąć

akumulator. Ładuj akumulator do pełna co 3 miesiące.

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.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać 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 wodą rozpryskową ze wszystkich stron. Nigdy nie zanurzać 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 akumulatorów w płynach, takich jak woda, woda słona lub napoje. 
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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-6901-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS

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