
OPAKOWANIE ZAWIERA
• 4 x Ostrzegawcze 
samochodowe 
światło LED
• 4 x Magnes
• 4 x Bateria
• 4 x Naklejka 3M

SPECYFIKACJA
Barwa światła LED: czerwona lub żółta.
Waga pojedynczego światła: 100g.
Wymiary: 8 x 28 mm.
Dla marek/modeli pojazdów: uniwersalne.
Ilość: 4 sztuki.
Oporne na wodę i trwałe.

INSTRUKCJA

Światło ostrzegawcze na drzwi samochodowe

INSTRUKCJA

INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTRUKCJA

SPOSÓB DZIAŁANIA

Gdy drzwi samochodowe są otwarte, czerwone światło zacznie 
automatycznie świecić, są 3 tryby świecenia w ciągu 110 sekund. 
Podczas 110 sekund, lampka będzie ostrzegać pojazdy i 
pieszych znajdujących się z tyłu.
*0-7 sekund: wszystkie diody szybko migają.
*7-60 sekund: każda dioda LED miga sekwencyjnie.
*60-110 sekund: każda dioda LED zaczyna migać wolniej.
*Automatyczne wyłączenie po 110 sekundach. 

GWARANCJA

KONTAKT

Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu. 
Możesz ubiegać się o gwarancję od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 
24g, 1235 Radomlje, Słowenia, zwracając się z żądaniem o 
bezpłatną wymianę lub pełny zwrot kosztów nieodpowiedniego 
produktu.
Wyślij wiadomość e-mail z numerem zamówienia i datą zakupu. 
Okres trwałości produktu wy-nosi 24 miesiące od daty otrzyma-
nia produktu.

Lampka będzie działać tylko wtedy, gdy dokładnie zastosujesz się do 
instrukcji. 
1. Włóż baterię do środka płyty głównej lampki.
2.  Umieść płytę główną w przezroczystej osłonie z tworzywa sztucznego, 
umieść czerwoną na wierzchu i skręć je razem rękoma.
3. Zdejmij naklejkę z papieru – nie zdejmuj jeszcze zabezpieczenia z 
drugiej strony. Na dolnej części lampki – strona przezroczysta, przyklej 
większą naklejkę 3M, a mniejszą naklejkę 3M przyklej na magnes.
4. Zwróć uwagę na to, aby położenie, w którym chcesz przykleić lampkę, 
nie utrudniało zamknięcia drzwi.
5. Upewnij się, że drzwi są czyste i suche, następnie przyklej lampkę 
sygnalizującą na drzwi, aby nadchodzący uczestnicy ruchu drogowego 
mogli ją zobaczyć.
6. Lampka działa tylko wtedy, kiedy styka się z magnesem – umieść go 
tam, gdzie drzwi się zamykają, w tej samej linii co lampka. Kiedy 
zamkniesz drzwi, światło automatycznie się wyłączy.
7. Dociśnij przez przynajmniej 5 sekund, aby mieć pewność, że klej 
dobrze się zawiązał, następnie zamknij i otwórz drzwi, a światło powinno 
działać. E-mail: support@d4web.eu
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