
BALENÍ OBSAHUJE
• 4 x LED varovná 
světla na dveře 
auta
• 4 x Magnety
• 4 x 3M nálepky

PARAMETRY
• Barva LED světla: červená nebo žlutá.
• Váha každého varovného světla: 100 g.
• Velikost: 8 x 28 mm.
• Pro typ/model vozidla: Univerzální.
• Množství: 4 ks.
• Voděodolné a trvanlivé.

INSTRUKCE

Varovný světelný signál na dveře od auta

INSTRUKCE

NÁVOD K MONTÁŽI

INSTRUKCE

JAK TO FUNGUJE

Když jsou dveře otevřené, automaticky začne blikat červené 
světlo. Má 3 režimy během 110 sekund. Po 110 sekund bude 
světlo varovat projíždějící vozidla a procházející chodce.
*0–7 sekund: Rychlé blikání všech LED světel.
*7–60 sekund: Postupné blikání jednotlivých LED světel.
*60–110 sekund: Pomalé vířivé blikání každého LED světla.
*Automatické vypnutí po 110 sekundách. 

ZÁRUKA

KONTAKT

Záruka je platná 24 měsíců od data nákupu. Produkt můžete 
reklamovat u D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, 
Slovinsko, a můžete požádat o bezplatnou výměnu nebo o 
vrácení peněz za nevyhovující produkt.
Pošlete nám e-mail s  číslem objednávky a datem nákupu. 
Produkt má trvanlivost 24 měsíců od data obdržení.

Světla budou fungovat jen po přesném provedení následujícího 
postupu.
1. Vložte baterii do základní desky světla.
2. Dejte základní desku do průhledného plastového obalu, červené 
nahoru a rukama zašroubujte dohromady.
3. Oddělte nálepku od papíru – zatím nesundávejte ochranu na druhé 
straně. Na spodní stranu světla – na průhlednou stranu, nalepte větší 
3M nálepku a potom menší 3M nálepku na magnet.
4. Dávejte pozor, aby světla v plánovaném místě upevnění nebránila 
zavření dveří.
5. Zkontrolujte, že jsou dveře čisté a suché, a poté nalepte signální 
světlo na dveře, aby jej viděla projíždějící vozidla.
6. Světlo funguje pouze tehdy, pokud se dotýká magnetu – dejte jej na 
auto tam, kde se zavírají dveře, do jedné řady se světlem na dveřích, 
aby se světlo po zavření dveří automaticky vypnulo.
7. Držte na místě po dobu aspoň 5 sekund, aby lepidlo dobře přilnulo, 
potom zavřete a otevřete dveře. Světlo by mělo fungovat.

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


