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KASUTUSJUHEND

1. Tutvustus

            Ärge visake kasutatud elektroonikaseadmeid 
ja patareisid prügikasti, viige need 
vastavatesse kogumispunktidesse. 

Täname teid meie toote ostu eest! Tutvuge enne seadme 

kasutussevõtmist hoolikalt ohutusnõuete ja 

kasutusjuhendiga. Kui seade on defektne, ärge kasutage 

seda, kontakteeruge kohaliku edasimüüjaga. 

2. Ohutusnõuded

● Seade ei ole sobiv kasutamiseks noorematele kui 8 

aastastele lastele. Seadme kasutamine, puhastamine ja 

hooldus laste poolt peaks alati toimuma täiskasvanu 

järelevalve all, tegemist ei ole mänguasjaga. 

● Seadmes ei ole kodusel teel parandatavaid osasid, 

Pöörduge vajadusel hoolduseks või parandamiseks 

autoriseeritud edasimüüja poole.                                     
● Kaitske seadet niiskuse, vedelike, kuumuse ja lahtise 
tule eest. 

3. Üldinformatsioon

● Lisainformatsiooni garantii kohta leiate tootja 
veebilehelt www.velleman.eu.                                          
● Kaitske seadet kukkumise ja löökide eest. Ärge 
kasutage liigset jõudu.                                                       
● Tutvuge enne kasutamist seadme funktsioonidega.                 
● Seadet ei ole lubatud muuta, see tühistab seadme 
garantii.                                                                                    
● Kasutage seadet alati ainult vastavalt kasutusjuhendile, 
vastasel juhul kaotab seade garantii.                                  
● Tootja ei vastuta seadme kasutamisest põhjustatud 
kahjustuste või kahjude eest.                                              
● Hoidke juhend alles, et seda vajadusel edaspidi lugeda. 

4. Seadme tutvustus

1. Kruviauk   4. On-Off nupp

2. Päikesepaneel                 5. PIR andur

3. Ümbris                           6. Valgustus
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5. Patarei

Hoiatus: Seadmes on sisemine laetav patarei. Ärge

visake kasutatud seadet prügikasti, viige see

vastavasse kogumispunkti.

6. Paigaldamine ja kasutamine

● Valige sobiv paigalduskoht. Paigaldage seade

päikesevalgusega kohta vertikaalsel seinal, 2-3m

kõrgusele maapinnast. Ärge paigaldage räästa alla.
● Lülitage seade sisse, kasutades On-Off lülitit.
● Jätke seade päevavalguse kätte laadima. Öisel ajal
lülitub valgustus automaatselt sisse niipea kui toimub
liikumine 7m suuruses tuvastusalas.

● Valgus kustub automaatselt 15 sekundi pärast.

Märkus: tuvastusvahemik sõltub kliimast. Seade ei
pruugi sisse lülituda, kui see pole piisavalt päevavalguses
laetud.

7. Hooldus

● Puhastage seade aegajalt niiske lapiga. Ärge kasutage

tugevatoimelisi kemikaale ega puhastuslahuseid.
● Puhastage lääts iganädalaselt niiske lapiga.

8. Tehnilised andmed

Päikesepaneel.......................................... 5 V, 20 mA

Laetav patarei .................. 3.7 V, 1800 mAh Li-ion  

LEDid .............................................. 12 tk, 160 lm

Ümbris ....................................................... ABS +

PC tuvastusvahemaa .......................................... 7 m

IP reiting ........................................................... IPx5

Mõõdud .................................. 120 x 120 x 80 mm

Kaal ............................................................. 259 g

Kasutage seadmega ainult originaallisasid.
Tootja ei vastuta seadme kasutamisest
põhjustatud kahjude või kahjustuste eest.
Lisainformatsiooni seadme kohta ning
kasutusjuhendi uusima versiooni leiate veebilehelt
www.perel.eu.
Tootjal on õigus juhendit muuta ilma sellest
eelnevalt teavitamata.
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