
PACHETUL INCLUDE
• 4 x Lumini de 
Avertizare LED 
AUTO
• 4 x Magneți
• 4 x Baterii
• 4 x Abțibilduri 3M 

SPECIFICATII
Culoare luminilor led roșii: roșu sau galben.
Fiecare lumină de avertizare are greutatea de: 100gr.
Mărime: 8 x 28 mm.
Compatibil cu Vehicule/Modele: Universal.
Cantitate: 4 Buc.
Rezistent la apă și durabil.

INSTRUCȚIUNI

Semnal luminos de avertizare pentru ușile mașinilor

INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

INSTRUCȚIUNI

CUM FUNCȚIONEAZĂ

Când portierele mașinii sunt deschise, lumina roșie strălucește 
automat, sunt 3 modele în timpul celor 110 secunde. În cele 
110s, lumina va continua să avertizeze vehiculele din spate și 
pietonii.
*0-7 Secunde: Toate luminile LED Strălucesc.
*7-60 Secunde: Fiecare lumină LED Strălucește Intermitent.
*60-110 Secunde: Fiecare lumină LED va Străluci Încet.
*Se sting automat după 110 secunde.  

GARANȚIE

CONTACT

Garanția e de 24 de luni de la data achiziției și poate fi revendi-
cată la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slove-
nia, cerând un înlocuitor gratuit sau returnarea sumei plătite a 
produsului defect. Vă rugăm să ne trimiteți un email cu numărul 
comenzii dvs. și data achiziției. Produsul expiră la 24 de luni de 
la data facturii.

Lumina va funcționa doar dacă urmați exact instrucțiunile.
1. Introduceți bateria în placa de bază a luminilor.
2.  Puneți placa de bază în capacul transparent din plastic, puneți cel 
roșu în partea de sus și le strângeți cu mâna.
3. Scoateți abțibildul din hârtie – nu scoateți protecția pe altă parte 
deocamdată. În partea de jos a luminilor – partea transparentă, puneți 
abțibildul mai mare 3M și cel mai mic 3M pe magnet.
4. Aveți grijă astfel încât poziția în care doriți să instalați lumina să nu 
afecteze închiderea portierei.
5. Asigurați-vă că ușa e curată și uscată, apoi lipiți lumina semnaliza-
toare pe portieră astfel încât cei din trafic să o poată vedea. 
6. Lumina funcționează doar dacă e atinsă cu magnet – o puteți pune 
în mașină unde ușa se va închide, în aceeași lumină pe portieră, 
pentru ca atunci când închideți ușa, lumina se va stinge automat.
7. Țineți în loc timp de minim 5 secunde pentru a vă asigura că lipiciul 
s-a lipit bine, după care puteți închide și deschide portiera și lumina ar 
trebui să funcționeze. E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia


