
ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА
• 4Х СИГНАЛНИ 
ЛЕД ЛАМПИ ЗА 
ВРАТИТЕ НА 
КОЛАТА
• 4Х МАГНИТА
• 4Х 3М ЛЕПЕНКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ
• ЛЕД светлинен цвят: червен или жълт. 
• Тегло на всяка ЛЕД лапма: 100 гр. 
 • Размер: 8 х 28 мм. 
• За марки/модели на превозни средства: Универсален.
• Брой: 4 Бр. 
• Водоустойчиви и издръжливи.

ИНСТРУКЦИИ

Светлинни сигнали за вратите на автомобила

ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ

ИНСТРУКЦИИ

КАК РАБОТИ 

Когато вратите на колата са отворени, червената светлина 
мига автоматично, има 3 вида светлина за 110 секунди. В 
рамките на 110-те, светлината ще продължи да 
предупреждава  задното превозно средство и 
пешеходците.
*0-7 секунди: Всички светлинки мигат бързо.
*7-60 секунди: Всяка светлинка е с последователно мигане.
*60-110 секунди:Всяка лед светлина има бавно въртеливо 
мигане.
*Автоматично изключване на захранването след 110 
секунди.  

ГАРАНЦИЯ 

ЗА КОНТАКТ

Гаранционният период е 24 месеца от датата на покупка и 
може да се претендира при щета пред D4WEB d.o.o Volčji 
Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, като при дефектен 
продукт се заменя с нов напълно безплатно или се 
възстановява сумата за покупка на продукта. Моля, 
изпратете ни е-mail с номер и дата на поръчка. Срокът на 
гаранцията изтича 24 месеца след датата на покупка на 
продукта.

Лампите ще работят само ако спазите всички инструкции!
1. Поставете батерията в платката на лампичката.
2. Поставете дънната платна в прозрачния пластмасов капак и 
завъртете с помощта на ръцете си.
3. Махнете хартията от лепенката, не отстранявайте защитата 
от другата страна. На дъното на лампата (прозрачната страна) 
залепете по-големият стикер 3М, след това по-малкият стикер 
3М залепете от страната на магнита.
4. Внимателно изберете, къде да позиционирате лампата, така 
че да не повлияе на затварянето на вратата.
5. Уверете се, че вратата е чиста и подсушена, след това 
залепете лампичката на вратата, така че идващита от 
отсрещния трафик, да могат да я забележат.
6. Светлинният сигнал работи само, когато се докосне до 
магнита, поставете го върху колата, където вратата се затваря, 
на същата линия като светлината на вратата, така че когато 
затворите вратата, светлината автоматично ще се изключи.
7. Задръжте на място поне 5 секунди, за да се уверите, че 
лепилото е захванало добре, след това затворете и отворете 
вратата и светлинният сигнал трябва да работи.

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB doo, Brezovce 6, 1236 Trzin, Slovenia


