
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
• 4 x 
Προειδοποιητικά 
Φώτα LED 
Πόρτας 
Αυτοκινήτου 
• 4 x Μαγνήτες
• 4 x Μπαταρίες
• 4 x Αυτοκόλλητα 
3M

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Χρώμα φωτός led: κόκκινο ή κίτρινο.
Βάρος κάθε προειδοποιητικού φωτός: 100 γρ.
Μέγεθος: 8 x 28 mm.
Για μάρκες/μοντέλα οχημάτων: Για όλα.
Ποσότητα: 4 τεμ.
Αδιάβροχα στο νερό και ανθεκτικά.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Προειδοποιητικό φωτεινό σήμα για
 πόρτες αυτοκινήτων

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Όταν οι πόρτες του αυτοκινήτου είναι ανοιχτές, το κόκκινο 
φως αναβοσβήνει αυτόματα, υπάρχουν 3 μοντέλα κατά τη 
διάρκεια 110 δευτερολέπτων. Μέσα στα 110 δευτερόλεπτα, 
το φως θα συνεχίσει να προειδοποιεί τα πίσω οχήματα και 
τους πεζούς.
*0-7 δευτερόλεπτα: Όλα τα Led Αναβοσβήνουν Γρήγορα.
*7-60 δευτερόλεπτα: Κάθε Led Αναβοσβήνει Διαδοχικά.
*60-110 δευτερόλεπτα: Κάθε Led Αναβοσβήνει 
Περιστρεφόμενο Αργά.
*Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 110 δευτερόλεπτα.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. 
Μπορείτε να διεκδικήσετε την εγγύηση από την D4 WEB 
d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Σλοβενία, ζητώντας 
δωρεάν αντικατάσταση ή επιστροφή της αξίας του 
ακατάλληλου προϊόντος.
• Στείλτε μας ένα e-mail με τον αριθμό παραγγελίας και την 
ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες 
από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

Το φως θα λειτουργήσει μόνο εάν ακολουθήσετε τις οδηγίες 
ακριβώς.
1. Τοποθετήστε την μπαταρία μέσα στη μητρική πλακέτα του 
φωτός.
2. Τοποθετήστε τη μητρική πλακέτα στο διαφανές πλαστικό 
κάλυμμα, βάλτε την κόκκινη από πάνω και βιδώστε με τα χέρια σας.
3. Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο από το χαρτί - μην αφαιρέσετε ακόμα 
το προστατευτικό από την άλλη πλευρά. Στο κάτω μέρος του 
φωτός, στη διαφανή πλευρά, κολλήστε στο μεγαλύτερο 
αυτοκόλλητο 3Μ και στη συνέχεια το μικρότερο αυτοκόλλητο 3Μ 
στον μαγνήτη.
4. Να προσέξετε ώστε η θέση στην οποία θέλετε να εγκαταστήσετε 
το φως να μην επηρεάζει το κλείσιμο της πόρτας.
5. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καθαρή και στεγνή, και στη 
συνέχεια κολλήστε το προειδοποιητικό φως στην πόρτα σας, έτσι 
ώστε η εισερχόμενη κίνηση να το βλέπει.
6. Το φως λειτουργεί μόνο αν αγγιχτεί με τον μαγνήτη. 
Τοποθετήστε το στο αυτοκίνητο εκεί που κλείνει η πόρτα, στην ίδια 
γραμμή με το φως στην πόρτα, έτσι ώστε όταν κλείνετε την πόρτα, 
το φως να κλείνει αυτόματα.
7. Κρατήστε στη θέση του για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα για να 
βεβαιωθείτε ότι η κόλλα έχει κολλήσει καλά, στη συνέχεια κλείστε 
και ανοίξτε την πόρτα και το φως πρέπει να λειτουργήσει.

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia


