
DANE TECHNICZNE  
 

Model Capral SL 20 
 

Diody LED SMD: 80 szt. typ (2835) 

Jasność świecenia: 700 lumenów 
Kąt rozsyłu światła: 120 stopni 

Ochrona: IP65 
Panel solarny: moc 4,5 Wat, 5V polikrystaliczny 

Akumulator : 1 szt. 4000 mAh, 3.7 V, typ: litowo- 
 jonowy 

Przewód łączący panel z lampą: długość 3 metry 
Zasięg czujnika ruchu: max do 12 metrów 
Czas świecenia po wykryciu ruchu: 45 sekund 

Waga: 1,1 kg 
 

Zestaw zawiera 
Lampę solarną – 1 szt. 

Panel solarny – 1 szt. 
Wkręty montażowe  

Instrukcja obsługi — 1szt. 

 

 

PRZEZNACZENIE 

Ten model możesz zainstalować: 

 w nietypowych, trudno dostępnych miejscach 
 nad bramą garażową 

 schody 
 magazyny 

 wiaty śmietnikowe 
 przed wejściem do pomieszczeń gospodarczych 

PIERWSZE URUCHOMIENIE i MONTAŻ  
  

Przed pierwszym użyciem, naładuj akumulator! 
 

Połącz lampę z panelem za pomocą przewodu.  
 

Włącz przyciskiem, który znajduję się z tyłu czuj-
nika ruchu – po włączeniu usłyszysz sygnał! 

 
Lampę zostaw na minimum 8 godzin na działanie 

promieni słonecznych (albo dwa lub trzy pochmurne 
dni). 

 
Nie ładuj akumulatora przy sztucznym oświetle-

niu lub przez szybę! 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPY SOLARNEJ SL 20 

www.facebook.com/capral 

 

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 ŁADUJ AKUMULATORA PRZY SZTUCZNYM OŚWIETLENIU 

LUB PRZEZ SZYBĘ 

PAMIĘTAJ ABY CZYŚCIĆ PANEL SOLARNY WILGOTNĄ 

SZMATKĄ BEZ UŻYCIA DETERGENTÓW 

   45’ 

CZUJNIK ZMIERZCHU I RUCHU  
 
Czujnik zmierzchu umieszczony jest w czujniku ru-
chu, więc jeśli zainstalujesz halogen w ciemnym po-
mieszczeniu, będzie działać również w dzień. Jeżeli 
halogen zainstalujesz w zacienionym miejscu lub skie-
rujesz go w dół, to również może spowodować dzia-
łanie lampy, mimo że jest jasno. Maksymalny zasięg 
czujnika to maksymalnie 12 metrów, w zależności od 
kąta ustawienia.  

PAMIĘTAJ!   

 
JEDEN TRYB PRACY  

Po zapadnięciu zmroku lampa włączy się automatycznie,gdy wykryje ruch  
Następnie będzie generować strumień świetlny o mocy 700 lumenów  

Po 45 sekundach zgaśnie i będzie aktywna ponownie, jeśli wykryje ruch 



 
 

WYMIANA AKUMULATORA 
 

Akumulator znajduję się w obudowie z tyłu halogenu. To akumulator 

litowo-jonowy o łącznej pojemności 4000 mAh, napięciu 3.7 V. 
Aby wymienić akumulator należy : 

- odkręcić obudowę (4 śruby) 
- usunąć stary akumulator, zainstalować nowy – zwróć uwagę na po-

prawną polaryzację ! 
- następnie skręcić obudowę (4 śruby) - zwróć szczególną uwagę na 
uszczelkę i jej poprawne położenie ! 

 
 

 
 

 
Stary akumulator oddaj do autoryzowanego punktu recyklingu 

 lub umieść w pojemniku specjalnym „elektrośmieci”. 
 
 
 

 

SERWIS  

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

 serwis@capral.pl 

 


