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LSL-100 

Φωτιστικό LED με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και 3 

τρόπους λειτουργίας 

Οδηγίες  χρήσης 

Περιγραφή  λειτουργικών μερών της συσκευής 

 

1. Θύρα USB για την φόρτιση των μπαταριών. 

2. Αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης 

3. Αισθητήρας φωτός 

4. Led 

5. Διακόπτης ενεργοποίησης- απενεργοποίησης και επιλογής τρόπου 

λειτουργίας. 

Λειτουργία της συσκευής 

Πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης παρατεταμένα για να ανάψει το φωτιστικό. 

Για να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας πιέστε στιγμιαία το διακόπτη, με διαδοχικά 

πατήματα, ανάλογα με το ενδεικτικό που ανάβει έχετε επιλέξει ένα από τους 

παρακάτω  τρόπους λειτουργίας 

Πράσινο :  Ανίχνευση κίνησης σε σκοτάδι. Το φωτιστικό θα ενεργοποιείται  με  την 

απουσία φωτός όταν ανιχνεύσει κίνηση. 

Μπλε: Ανίχνευση κίνησης. Το φωτιστικό θα ενεργοποιείται όταν ο αισθητήρας του 

ανιχνεύει κίνηση στην περιοχή εμβέλειας του. 

Kόκκινο: Μόνιμα αναμμένο 

Για να σβήσετε το φωτιστικό πιέστε παρατεταμένα τον διακόπτη. 
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Διάγραμμα εμβέλειας ανιχνευτή κίνησης 

 

 

Σχετικά με την φόρτιση των μπαταριών 

Η φόρτιση των μπαταριών του φωτιστικού γίνεται μέσω μια θύρας USB (5V DC 

1.5A). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε μια θύρα υπολογιστή είτε έναν φορτιστή 

κινητού τηλεφώνου. Η φόρτιση της συσκευής μπορεί να διαρκέσει έως 5 ώρες 

ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας της.  

Προσοχή: Σε καμία περίπτωση μην αφήνετε το φωτιστικό μόνιμα συνδεδεμένο με 

τον φορτιστή. 

Προσοχή: Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το 

φωτιστικό προκειμένου να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του.  Οι μπαταρίες της 

συσκευής δεν αντικαθίστανται από τον χρήστη. 

Προσοχή: To φωτιστικό προορίζεται για χρήση σε οικιακούς εσωτερικούς χώρους με 

κανονικές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας. Μην εκθέτετε το φωτιστικό σε 

περιβάλλον με υψηλή υγρασία ή υψηλή θερμοκρασία (>40ο C).  

Καθαρισμός συσκευής 

Το περίβλημα της συσκευής μπορεί να καθαρίζεται μόνο με ένα μαλακό πανί 

ελάχιστα υγραμένο. Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε χημικά υγρά, 

σπρέι ή διαλύτες για τον καθαρισμό του περιβλήματος της συσκευής. 

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες 

επικοινωνήσετε με τον εισαγωγέα της συσκευής TELEIMPEX AE 

Τηλ 216 400 3900, email service@tele.gr. 

 


