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NAMEN UPORABE

Ta modul služi za dekorativne namene. Javljalnik gibanja, ki reagira na svetlobo, sproži za približno
15 sekund sporadično tekočo svetlobo s šestimi svetilnimi diodami (LED). Modul je oskrbovan
preko dveh Mignon baterij in ga lahko zaradi tega obratujete kjer koli želite.
Pritrditev posamezne svetilne diode poteka preko zraven nanesenega lepilnega traku.
Premična lučka ni zaščitena pred eksplozijo in je zaradi tega ne smete uporabiti v eksplozivno
nevarnih območjih.
Ta izdelek je »ne preverjena CE« komponenta in je narejen za vgradnjo v naprave ali ohišje.
Pri uporabi morate upoštevati CE standarde.
Celotnega izdelka ne smete spremeniti oziroma rekonstruirati! Varnostne napotke morate nujno
upoštevati!
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VARNOSTNI IN NEVARNOSTNI NAPOTKI
Klicaj v trikotniku nakazuje na pomembne napotke v navodilu za uporabo. Pred
začetkom obratovanja preberite celotno navodilo za uporabo. Le-to vsebuje
pomembne napotke za pravilno obratovanje.

•
•

•
•
•
•
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Pri poškodbah katere nastanejo zaradi neupoštevanja tega navodila za uporabo, ne velja več
pravica iz garancije! Za posledične škode ne prevzemamo odgovornosti!
Pri poškodbah stvari in oseb, katere nastanejo zaradi nepravilne uporabe ali z neupoštevanjem
varnostnih napotkov, ne prevzemamo odgovornosti! V takšnih primerih ne velja več pravica iz
garancije!
Pazite na ustrezen začetek obratovanja naprave. Obstaja nevarnost, da se modul poškodoval.
Ta izdelek ne sodi v otroške roke.
Svetila nikoli ne usmerite v ljudi ali živali; zaradi zelo svetlega vira svetlobe so lahko ti
oslepljeni.
Baterij ne pustite ležati naokoli. Le-te lahko pojedo otroci ali domače živali. V tem primeru
takoj poiščite zdravnika.

ZAČETEK OBRATOVANJA IN UPRAVLJANJE

Premična lučka se bo vključila samo preko javljalnika gibanja; po vstavitvi baterij je izdelek
pripravljen na obratovanje.
Posamezne dele izdelka lahko po želji odstranite na predvidenem prelomnem mestu.
3.1 Vstavitev / menjava baterij
Menjava baterij je potrebna, ko bodo svetilne diode izgubile na svetlosti ali pa takrat ko ne bodo več
svetile.
Za preprečitev poškodb izdelka zaradi iztečenih baterij, odstranite le-te iz izdelka kadar ga dlje časa
ne boste uporabljali.
Priporočljivo je, da prazne baterije za preprečitev poškodb zaradi izteka takoj odstranite.
Vedno vstavite dve novi bateriji in upoštevajte pri tem navedbe polarnosti v predalu za baterije.
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3.2 Pritrditev javljalnika gibanja
Javljalnik gibanja vstavite v predhodno narejeno luknjo v ohišju. Za to potegnite
tanek pritrdilni obroč z javljalnika gibanja, javljalnik gibanja vtaknite skozi luknjo
in namestite od spredaj pritrdilni obroč na javljalnik gibanja.
Pozor! Javljalnik gibanja (svetlobni senzor) reagira samo pri zadostni svetlosti.
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ODSTRANITEV IZRABLJENIH BATERIJ / AKUMULATORJEV

Vi kot potrošnik ste zakonsko obvezani za vrnitev vseh rabljenih baterij in akumulatorjev.
Odstranitev med gospodinjske odpadke je prepovedana!
Baterije in akumulatorji, ki vsebujejo škodljive snovi so označeni s simbolom
prečrtanega smetnjaka, kateri pomeni, da tega izdelka ne smete odstraniti med
gospodinjske odpadke.
Oznake za odločilne težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.
Vaše izrabljene baterije / akumulatorje lahko brezplačno oddate na zbirnih mestih
vaše skupnosti, v naših podružnicah in vsepovsod tam, kjer prodajajo baterije /
akumulatorje.
S tem izpolnjujete zakonske dolžnosti in opravite vaš prispevek k varstvu okolja!
Neuporabne odpadke odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.
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TEHNIČNI PODATKI

Obratovalna napetost …………. 3V DC (2 x Mignon, AA)
Poraba toka …………………… Približno 23mA aktivna, približno
pripravljenosti
Trajanje obratovanja …………. Približno 15000 ciklov
Doseg ………………………… Približno 3 m pri 300-400 Lux
Javljalnik gibanja …………….. Svetlobni senzor
Teža …………………………... 26 g (brez baterij)
Mere ………………………….. 32 x 57 x 16 mm (D x Š x V)
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48µA

v

načinu

Garancijska Izjava:
Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan
v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi
nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz
garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d.,
Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske
poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za
obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad electronic d.o.o.
k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje in odgovarja
tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene.
Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05
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