
Instrucțiuni de utilizare lumină veghe cu lanternă 2+16 LED-uri FK-LLV-016 

 

Dispozitivul este compus din două corpuri: un suport încărcător prin inducție, prevăzut cu ștecher, pentru 

conectare la priză și un corp portabil, cu dublă funcție: lanternă și lampă de veghe.  

Înainte de prima utilizare, introduceți dispozitivul la încărcat pentru minim 6-7 ore. După încărcarea bateriei, 

încărcarea prin inducție se oprește în mod automat. Corpul portabil se încălzește ușor în timpul încărcării, 

este un fenomen normal. 

Specificații: 

- Strict pentru utilizare interioară, a nu se utiliza în exterior, în spații deschise 

- Funcție lanternă 

- Funcție lipsă alimentare curent 

- Buton lateral ON/OFF 

- Senzor de mișcare cu infraroșu 

- Prevăzut cu 16+2 LED-uri 

- Suport încărcător prin inducție 220V 60Hz 

- Acumulator reîncărcabil 3,7V 500mAh; timp încărcare 6-7 ore, asigură utilizarea independentă 

pentru minim 1,5 ore. 

- Timp operare la activarea senzorului de mișcare: 20 +/- 5 s. 

- Distanța de acoperire a senzorului de mișcare: 2-3 m. 

Buton ON/OFF  

Funcția laternă: 1 apăsare - pornește iluminatul frontal, 2 apăsări – pornește iluminatul din partea de sus, 

3 apăsări – se oprește iluminatul. Funcția lumină de veghe: 1 apăsare – oprește iluminatul frontal 

Senzor de mișcare și crepuscular, cu infraroșu 

Pornește iluminatul frontal în mod automat la detectarea de mișcare. Oprește automat iluminatul  după 20 

+/- 5 secunde. Funcția este activă doar în condiții de întuneric. 

Funcție lipsă alimentare curent 

În eventualitatea unor pene de curent, iluminatul frontal pornește în mod automat. Dispozitivul trebuie să 

fie conectat la priză pentru ca această funcție să fie activă. 

Dezafectarea 

Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice: pentru a proteja și îmbunătăți calitatea mediului 

înconjurător, pentru a proteja viața și sănătatea oamenilor și pentru a utiliza resursele naturale în mod 

prudent și rațional, utilizatorul trebuie să predea toate echipamentele electronice și electrice nefuncționale 

la centrele de colectare special amenajate. Simbolul tomberonului tăiat cu două linii indică necesitatea 

dezafectării speciale a produsului, separat de deșeurile menajere. 
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