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INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPY CAPRAL CH PIR 24
DANE TECHNICZNE
Panel solarny : moc 15 W, 13.5 V polikrystaliczny
Bateria : Li-ion 3.7V, 6000 mAh
Diody : 60 szt. (2835) / 0.2W szt.
Jasność świecenia : 750 lumenów
Tryby pracy: światło ciągłe lub po wykryciu ruchu
Czas aktywności po wykryciu ruchu : 40 sekund
Zasięg czujnika ruchu : do 12 metrów

Zestaw zawiera
Lampę solarną CH PIR 24 – 1 szt.
Panel solarny – 1 szt.
Uchwyt - 1 szt.
Wkręty montażowe – 4 szt.

PRZEZNACZENIE

Ten model możesz zainstalować:

w nietypowych, trudno dostępnych miejscach

nad bramą garażową

schody

magazyny

prywatne posesje

wiaty śmietnikowe

przed wejściem do pomieszczeń gospodarczych

PIERWSZE URUCHOMIENIE I MONTAŻ
Naładuj akumulator przed pierwszym użyciem.
Połącz panel z halogenem, sprawdź czy wtyczki pasują do siebie.
Odblokuj przycisk ON znajdujący się na dole
obudowy halogenu. Przycisk schowany (wciśnięty)
oznacza, że zestaw jest wyłączony.
Wystaw lampę z panelem na działanie promieni
słonecznych - minimum 16 godzin lub 3 pochmurne dni !

WAŻNE!
TYLKO WŁĄCZONY ZESTAW
ŁADUJE AKUMULATOR

!

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

45’

PAMIĘTAJ ABY CZYŚCIĆ PANEL SOLARNY WILGOTNĄ
SZMATKĄ BEZ UŻYCIA DETERGENTÓW

NIE INSTALUJ PANELA SOLARNEGO POD DACHAMI,
DRZEWAMI LUB JAKIMIKOLWIEK PRZESZKODAMI
UNIEMOŻLIWIAJĄCYMI DOPŁYW ŚWIATŁA SŁONECZNEGO

TRYBY PRACY
TRYB
I
-ŚWIATŁO
CIĄGŁE
Podłącz halogen do panela solarnego, odblokuj
włącznik lampy . W tym trybie, po zmroku - lampa
świeci światłem ciągłym, długość świecenia zależy od
poziomu naładowania akumulatora. Czs i jasność możesz limitować za
pomocą
pilota.
TRYB II
PO
WYKRYCIU
RUCHU
WAŻNE : Musisz najpierw wyłączyć lampę PILOTEM, nacisnąć OFF - dopiero wtedy podłączyć czujnik ruchu ! Poczekaj 60 sekund, na czujniku powinny zapalić się diody. W tym trybie lampa włączy się
o zmroku i będzie świecić światłem ciągłym przez 45
sekund, następnie się wyłączy i ponownie uruchomi
tylko wtedy gdy wykryje ruch.

W tym trybie nie używaj pilota.

PAMIĘTAJ!

Każda przeszkoda w postaci drzewa, budynku itp. ogranicza
zdolność ładowania baterii przez panel solarny i może doprowadzić do jego uszkodzenia

WYMIANA AKUMULATORA I UTYLIZACJA
W zestawie znajduję się akumulator litowo - jonowy 3.7 V o łącznej
pojemności 6000 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.

Starą baterię oddaj do autoryzowanego punktu recyklingu lub
lub umieść w pojemniku specjalnym „elektrośmieci”.

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

serwis@capral.pl

