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Κωδ: ΒΙΤΖΙΛΑΜΠ
ΣΠΟΤΑΚΙ ΜΕ 8 LED ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ VIGILAMP
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Παρακαλούµε διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν την πρώτη χρήση.
Το σποτάκι µε 8 LED µε αισθητήρα για ανιχνευτή κίνησης Vigilamp ανάβει όταν ανιχνεύσει κίνηση ανθρώπων,
ζώων ή οχηµάτων. Μπορεί να τοποθετηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση ενώ η βάση του περιστρέφεται 360°.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (εικ. Α)
1. Vigilamp
2. LED πάνελ
3. Αισθητήρας κίνησης
4. Αισθητήρας φωτός
5. ∆ιακόπτης ON / OFF / AUTO
6. Θήκη
7. Περιστρεφόµενη βάση
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ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
• Μην παίζετε µε αυτό το προϊόν.
• Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.
• Κρατήστε το προϊόν µακριά από τα παιδιά.
• Ο αισθητήρας κίνησης ενεργοποιείται µόνο στο σκοτάδι.
• Μην κοιτάτε απευθείας στα LED.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Αφαιρέστε το στρογγυλό µέρος (µπάλα) Vigilamp από την βάση στήριξης.
2. Τοποθετήστε τις µπαταρίες ως εξής :
a) Ανοίξτε το Vigilamp περιστρέφοντάς το και αποµακρύνετε
το ένα µέρος από το άλλο.
b) Πιέστε το κλιπ για να ανοίξετε το εσωτερικό κάλυµµα για τις
a
b
c
µπαταρίες.
c) Τοποθετήστε τις µπαταρίες στο εσωτερικό µε τη σωστή πολικότητα.
d) Κλείστε το κάλυµµα και επανατοποθετήστε τα δύο µέρη περιστρέφοντάς τα µέχρι να κουµπώσουν.
* Βεβαιωθείτε ότι το ελαστικό σφράγισης είναι µεταξύ των δύο µερών.
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3. Επιλέξτε τη ρύθµιση: (εικ. Β)
ON: Πάντα θα είναι αναµµένο
OFF: Πάντα θα είναι κλειστό
AUTO: Θα ανάβει όταν ανιχνεύει κίνηση στο σκοτάδι
4. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυµµα από το κάτω µέρος της βάσης και κολλήστε µε το αυτοκόλλητο διπλής
όψης σε µε µία λεία επιφάνεια.
Οι οπές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να κρεµάσετε το προϊόν.
5. ‘Οταν το προϊόν είναι έτοιµο τοποθετήστε το Vigilamp στην βάση στήριξης µέχρι να κουµπώσει, και περιστρέψτε
το σε οποιαδήποτε κατεύθυνση επιθυµείτε.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μοντέλο:
Παροχή ρεύµατος:

VVAVACIND0255
Μπαταρίες (3ΧΑAA) (∆εν περιλαµβάνονται)

Υλικό:

ABS, PS, PP, σιλικόνη, EVA
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Μην απορρίπτετε το προϊόν στον κάδο οικιακών απορριµµάτων. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να
συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες τοπικές ρυθµίσεις. Πάντα να ανακυκλώνετε τις µπαταρίες.

Στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται µε τα αστικά απορρίµµατα. Μπορεί να
διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιηµένης συλλογής που ορίζουν οι δηµοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που
παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η διαφοροποιηµένη διάθεση µιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή
πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την
ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας και
πόρων. Για την επισήµανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήµα του διαγραµµένου
τροχοφόρου κάδου απορριµµάτων.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται τη καλή λειτουργία του προϊόντος.
Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 2 (δύο) έτη. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ηµεροµηνία αγοράς.
Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει µόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιµολόγιο)
Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώµατα και κακοτεχνίες.
Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί από εσφαλµένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των
τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής.
Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τµήµα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα
προϊόντα προς έλεγχο µπορούν να παραδίδονται στα καταστήµατα του δικτύου Τelemarketing Store ή να αποστέλλονται στη
διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
H εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από µη εξουσιοδοτηµένο τεχνικό.
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