
 

Termék leírása Zár 

Nc 

3 AA elem 

Akasztó 
Hársó oldal 

(*Az elemek 
nem tartozékai a 
csomagolásnak) 

03 Hátsó burkolat lezárása 

02 Fényerő beállítása 
04 Rögzítse az éjszakai világítást a falra 
Távolítsa el a hátoldaláról a fóliát, rögzítse az 

éjszakai lámpát a felület síkjára. 

ni 

Felhasználói kézikönyv 

Mi Motion Activated Night Light 

Importőr: Beryko s.r.o.  

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň  

www.beryko.cz 

Az éjszakai világítás használata 

01 Nyissa ki a hátsó burkolatot 

A világítás első használata előtt fordítsa el a hátsó 

burkolatot az óramutató járásával ellentétesen, 

nyissa ki és tegyen bele 3 db AA elemet. 
használat előtt olvassa el figyelmesen ezt 

az útmutatót 

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

A termék megfelel a hatályos európai irányelveknek és 

szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat a 

www.wittytrade.cz/shoda oldalon található 

CE. 

* A padlószinttől számított optimális távolság 0,4 m - 1 m. A 

mozgásérzékelő helyes működéséhez az igazodási jelnek a lámpa felső 

részén kell lennie. 

05 Amennyiben sötétben mozgást érzékel, a 

világítás 15 másodpercre automatikusan felkapcsol 

5-7m 

Mozgásérzékelés terjedelme 

*Az éjszakai világítás elölről akár 5-7 m, oldalról 2-3 m távolságból 

érzékeli a mozgást. Érzékelési szöge 120 °. A mozgásérzékelés 

hatékonysága a helyiség hőmérsékletétől, az objektum alakjától és 

sebességétől függ. 

Ne felejtse el 
1. Az éjszakai világítás elölről akár 5-7 m, oldalról pedig 2-3 m távolságból 

érzékeli a mozgást. Érzékelési szöge 120 ׄ°. A mozgásérzékelés hatékonysága 
a helyiség hőmérsékletétől, az objektum alakjától és sebességétől függ.  

2. Ne takarja le a mozgásérzékelőt. Az éjszakai világítást puha ronggyal 
tisztítsa. Ne használjon maró hatású oldószereket.  

3. Ne telepítse az éjszakai világítást hőforrás (klíma, radiátor, párásít, stb.) 
közelébe. Ne tegye ki közvetlen napsugárzás hatásának. 

4. Az éjszakai világítás telepítésekor ellenőrizze, hogy nincs-e elől a jel 
elhajolva. 

5. Po uplynutí určitého časového období se snižuje jas nočního světla. To 
znamená, že baterie uvnitř jsou vybité. Vyměňte je za nové baterie a staré 
odevzdejte k recyklaci. 

Biztonsági előírás 

1. Kizárólag háztartási használatra 

2. III világítási osztály 

3. Az elektromos készülékeket ne dobja a kommunális 

hulladékgyűjtőbe. Adja le újrahasznosításra az arra szolgáló 

helyeken. 

Igazodási jel 

IR érzékelő 

Lámpa 

Fényerő vezérlés 

Hátsó burkolat 

Rögzítse az akasztót a hátsó burkolathoz és  

akassza fel az éjszakai lámpát. 

 

http://www.beryko.cz/
http://www.wittytrade.cz/shoda

