
LAMPA : 
Diody LED SMD : 42 szt. SMD o mocy 0,2 Wata/
szt. 
Jasność świecenia : 430 lumenów  
Kąt rozsyłu światła : 120 stopni  
Panel solarny : 2.5 Wata, 4.5V polikrystaliczny  
Akumulator : litowo-jonowy 1 szt. 2000 mAh. 
Żywotność diod : dłuższa od diod smd 3528 
Wymiary lampy : 27,5 cm x 16 cm x 4 cm 
Zasięg czujnika ruchu : 8 metrów max 
 

MASZT:  
Wysokość 200 cm,profil stalowy 10 cmX5cm 
Grubość ścianki: 2 mm 
Podstawa: kwadrat 19,5 cm x 19,5 cm; 
4 otwory o średnicy 12 mm 
Malowanie: proszkowe z podkładem zabezpie-
czającym 

Kolor: Czarny połysk, 9005 RAL 

 
 

 

 

PRZEZNACZENIE 

Ten model możesz zainstalować: 
 nad bramą garażową 
 w altanie, ogrodzie 
 przed wejściem do pomieszczeń gospodarczych 

PIERWSZE URUCHOMIENIE i MONTAŻ  
Do wyboru są trzy tryby pracy. Włączysz lampę za pomocą dłuższego przytrzymania włącznika, ale 

tryby zmieniasz klikając - bez dłuższego wciskania włącznika . 

 

TRYB I – W tym trybie po zmroku, lampa będzie emitować subtelne światło (10 % mocy) -gdy wykryje 

ruch, zwiększy strumień światła do 430 lumenów . Po 20 sekundach - jeśli nie wykryje ruchu - z powrotem 

zmniejszy strumień światła do 10 %. Dzięki temu lampa zachowa swą sprawność nawet w niekorzystnych 

warunkach. 

 

TRYB II - Po zapadnięciu zmroku lampa włączy się automatycznie gdy wykryje ruch i będzie świecić z mak-

symalną mocą 420 lumenów przez 20 sekund i zgaśnie. Jeżeli obiekt dalej będzie znajdował się w zasięgu 

czujnika ruchu lampa przedłuży czas świecenia.  

Zasięg czujnika ruchu to 8 metrów. 

 

TRYB III - Lampa będzie świecić światłem ciągłym przez cały czas (pomijając czujnik ruchu i zmierzchu). 

Więc jeśli w miejscu montażu z jakiegoś powodu potrzebujesz światła ciągłego na dłużej - aby coś zrobić, 

nie ma problemu ! 

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPY CAPRAL 42 LED  

model : PIR 42 LATARNIA 

PAMIĘTAJ!   
Przed pierwszym użyciem, naładuj akumulator. 

Włącz lampę przyciskiem znajdującym się obok czujnika ruchu, 

przytrzymaj na około 3-5 sekund 

DANE TECHNICZNE  

Zestaw zawiera 
 

Lampę solarną CH PIR 42 – 1 szt. 
Panel solarny – 1 szt. 

Maszt—1szt. 
Uchwyt  - 1szt. 

Wkręty montażowe – 4 szt.  

Instrukcja obsługi  -1szt. 

www.facebook.com/solarsklep 
www.solar-sklep.com       

www.capral.pl 



!  

 

 

WAŻNE : Panel musi być ustawiony zawsze 

pod kątem 45 stopni,  

nigdy poziomo lub pionowo 

 

WYBIERZ ODPOWIEDNIE MIEJSCE DO INSTALACJI PANELU 

PAMIĘTAJ ŻE MUSI BYĆ TO  

NAJBARDZIEJ NASŁONECZNIONE MIEJSCE 

NIE INSTALUJ PANELA SOLARNEGO POD DACHAMI,  

DRZEWAMI LUB JAKIMIKOLWIEK PRZESZKODAMI  

UNIEMOŻLIWIAJĄCYMI DOPŁYW ŚWIATŁA SŁONECZNEGO 

 

PAMIĘTAJ ABY CZYŚCIĆ PANEL SOLARNY WILGOTNĄ 

SZMATKĄ BEZ UŻYCIA DETERGENTÓW 

 

 
 

WYMIANA AKUMULATORA 
 

W zestawie znajduję się akumulator litowo - jonowy 3.7 V o pojemno-

ści 2000 mAh. Ten rodzaj akumulatora jest łatwy w wymianie. Jeśli 

zauważysz, że lampa znacząco skróciła swój czas świecenia lub świeci 

słabszym światłem, może to oznaczać konieczność wymiany baterii na 

nową. 

 

 
 

Stary akumulator oddaj do autoryzowanego punktu recyklingu 
 lub umieść w pojemniku specjalnym „elektrośmieci”. 

 
 

   45’ 

NAJLEPSZYM SPOSOBEM MONTAŻU LAMPY Z ZINTE-

GROWANYM PANELEM SOLARNYM JEST MASZT  

O WYSOKOŚCI 2 METRÓW 

SERWIS  

W przypadku awarii produktu po okresie gwarancji i z gwarancją skontaktuj się z nami : 

 serwis@capral.pl 


