
Bezdrôtové vonkajšie svetlo so snímačom Light Angel 

 
 

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za Vašu dôveru a za nákup bezdrôtového vonkajšieho svetla s čidlom Light Angel. 

Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho 

obsluhu. Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod. Ponechajte si tento 

návod, aby ste si ho mohli znova kedykoľvek prečítať! 

 

VLASTNOSTI 

7 LED žiaroviek, automatický senzor pohybu s detekciou až 10m. Napájanie 4x AA batérie (nie sú súčasťou balenia), 

automatické vypnutie po 60 sekundách. Rozmery cca 125x145 mm (šírka 

 

BEZPEČNOSŤ 

Z bezpečnostných a schvaľovacích dôvodov (CE) nie je povolené svojvoľné prestavovanie a/alebo pozmeňovanie 

produktov. 

Prístroj nesmie byť vystavený žiadnym extrémnym teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibráciám alebo silnému 

mechanickému zaťaženiu. 

Prístroj je chránený proti striekajúcej vode, tzn. že je prístroj dostatočne chránený proti dažďu alebo ľahkým 

striekancom vody. Doporučujeme sa na to nespoliehať. Napriek tomu by ste mali prístroj po kontakte s vodou osušiť 

s mäkkou textíliou. Prístroj nesmie byť vystavený priamemu vodnému prúdu, napr. pri čistení kolesa. 

Tento prístroj nie je žiadnou hračkou a nepatrí do detských rúk. Deti by mohli prehltnúť diely prístroja alebo sa 

zraniť. 

Zabráňte priamemu pohľadu do svetelného zdroja alebo svieteniu iným osobám popr. zvieratám priamo do očí. Na 

základe vysokej svietivosti môže dôjsť k poruchám videnia popr. k poškodeniu očí. 

 

POUŽITIE 

Svetlo sa zopne po detekovaní pohybu a vypne sa automaticky po 60 sekundách pokiaľ nie je zistený žiadny iný 

pohyb. Pre ľahšiu inštaláciu a osvetlenie priestoru je možné ho nakláňať a otáčok o 360 °. Svetlo sa spína 

automaticky po celý deň. 

 

RECYKLÁCIA 

Elektronické a elektrické produkty sa nesmú vhadzovať do domového odpadu. Likviduje odpad na konci doby 

životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Šetrite životné prostredie! Prispejte k jeho 

ochrane! 

 

ZÁRUKA 

Na bezdrôtové vonkajšie svetlo so snímačom Light Angel poskytujeme záruku 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na 

škody, ktoré vyplývajú z neodborného zaobchádzania, nehody, opotrebenia, nedodržania návodu na obsluhu alebo 

zmien na výrobku, vykonaných treťou osobou. 


