
BALENIE OBSAHUJE
• 4 x LED 
výstražné svetlo na 
dvere auta
• 4 x magnety
• 4 x batérie
• 4 x nálepka 3M

TECHNICKÉ ÚDAJE
Farba svetla LED: červená alebo žltá.
Hmotnosť každého výstražného svetla: 100 g.
Veľkosť: 8 x 28 mm.
Pre značky automobilov/model: univerzálny.
Množstvo: 4 ks
Odolný voči vode a trvanlivý.

INŠTRUKCIE

Výstražná kontrolka pre dvere auta

INŠTRUKCIE

NÁVOD NA NASTAVENIE

INŠTRUKCIE

JAKO TO FUNGUJE

Keď sú dvere auta otvorené, červené svetlo automaticky zabliká, 
k dispozícii sú 3 modely počas 110 sekúnd. Do 110s bude svetlo 
naďalej varovať zadné vozidlá a chodcov.
*0-7 sekúnd: Všetky rýchlo blikajúci LED.
*7-60 sekúnd: každé sekvenčne blikajúci LED.
*60-110 sekúnd: každé pomalu točiaci sa blikanie LED.
*Automatické vypnutie po 110 sekundách

ZÁRUKA

KONTAKT

Záruka je platná 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruku si 
môžete uplatniť u spoločnosti D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 
1235 Radomlje, Slovinsko a požiadať o bezplatnú výmenu alebo 
vrátenie hodnoty nevhodného výrobku.
• Pošlite nám e-mail s číslom objednávky a dátumom nákupu. 
Výrobok má trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu prijatia výrobku.

Svetlo bude fungovať iba vtedy, ak budete presne postupovať podľa 
pokynov.
1. Vložte batériu do základnej dosky svetla.
2. Umiestnite základnú dosku do priehľadného plastového krytu, položte 
na ňu červenú a rukami skrutkujte.
3. Odstráňte nálepku z papiera - zatiaľ neodstraňujte ochranu na druhej 
strane. Na spodnú časť svetla - priehľadná strana, nalepte väčšiu 
samolepku 3M a potom menšiu 3M nálepku na magnet.
4. Buďte opatrní, aby poloha, do ktorej chcete svetlo nainštalovať, 
neovplyvnila zatváranie dverí.
5. Uistite sa, že sú dvere čisté a suché, a potom na ne nalepte signálne 
svetlo, aby ho prichádzajúca premávka videla.
6. Svetlo funguje, iba ak sa ho dotknete magnetom - umiestnite ho na 
auto, kde sa dvere zatvárajú, v rovnakom smere ako svetlo na dverách, 
takže keď zatvoríte dvere, svetlo sa automaticky vypne.
7. Držte na mieste najmenej 5 sekúnd, aby ste sa presvedčili, že lepidlo 
dobre drží, potom zatvorte a otvorte dvere a svetlo by malo fungovať.

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


