
A CSOMAG TARTALMAZ
4 x LED autóajtó 
figyelmeztető 
fények
4 x mágnes
4 x 3M matrica

TULAJDONSÁGOK
LED fények színei: piros vagy sárga.
Az egyes figyelmeztető fények súlya: 100 g.
Méret: 8 x 28 mm.
Járműmárkákhoz/modellekhez: univerzális.
Mennyiség: 4 db.
Vízálló és tartós.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Figyelmeztető lámpa autóajtókhoz

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BEÜZEMELÉSI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HOGYAN MŰKÖDIK

Ha az autó ajtaja nyitva van, a piros fény automatikusan villog, 3 
üzemmód  megy végig 110 másodperc alatt. A 110 másodpercen 
belül a lámpa folyamatosan figyelmezteti az érkező járműveket 
és a gyalogosokat.
*0-7 másodperc: minden LED gyorsan villog.
*7-60 másodperc: minden LED egymást követően villog.
*60-110 másodperc: minden LED lassú örvényben villog.
*Automatikus kikapcsolás 110 másodperc után.

GARANCIA

KAPCSOLAT

A garancia a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes. A 
jótállást a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, 
Szlovénia cégtől igényelheti, kérve a nem megfelelő termék 
értékének visszatérítését, vagy ingyenes cseréjét.
Küldjön e-mailt a megrendelés számával és a vásárlás 
dátumával. A termék eltarthatósága 24 hónap a termék 
átvételétől számítva.

A lámpa csak akkor működik, ha pontosan követi az utasításokat.
1. Tegye az akkumulátort a lámpa alaplapjába.
2. Helyezze az alaplapot az átlátszó műanyag burkolatba, tegye rá a 
pirosat, és csavarja őket össze a kezével.
3. Távolítsa el a matricát a papírról - még ne távolítsa el a másik oldalán 
lévő védő fóliát. A világos átlátszó oldal aljára ragassza fel a nagyobb 3M 
matricát, majd a kisebb 3M matricát a mágnesre.
4. Legyen óvatos, hogy a lámpa felszerelési helye ne akadályozza az ajtó 
bezáródását.
5. Győződjön meg arról, hogy az ajtó tiszta és száraz, majd a ragassza fel 
a jelzőlámpát az ajtóra, hogy a bejövő forgalom láthassa.
6. A lámpa csak akkor működik, ha a mágnessel érintkezik - helyezze azt 
el az autón ott, ahol az ajtó bezáródik, ugyanabban a sorban, mint az 
ajtón lévő fény, így az ajtó bezárásakor a fény automatikusan lekapcsol.
7. Tartsa a helyén legalább 5 másodpercig, hogy megbizonyosodjon 
arról, hogy a ragasztó jól megtapadt, majd csukja be és nyissa ki az ajtót, 
és a lámpának működnie kell.

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


