
1.  Чрез картонения шаблон, включен в комплекта се маркират отворите за 
монтаж.
2.  Пробийте два отвора на маркираните вече места.
3.  Монтирайте фиксиращия винт.
4.  Поставете фиксиращия винт в монтажното гнездо, в долния край на 
лампата.
5.  Завийте втория винт в пробития отвор, през монтажното гнездо, намиращо 
се в горния край на лампата.
6.  Изберете подходящия режим, чрез бутона за превключване на режимите.
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РАБОТНИ РЕЖИМИ

ЗАПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Светодиодната соларна лампа е изключително подходящо решение за 
фасадно и градинско осветление. Фотоволтаичният панел и литиево-йонната 
батерия осигуряват независимо от електрическата мрежа захранване. 
Лампата е с вграден PIR сензор за движение и фото клетка и работи само в 
тъмната част на денонощието.

•  Захранване: фотосоларен панел 0.7Wp
•  Мощност: 1.5 W
•  Светлинен поток: 220 lm
•  Цветна температура: 4000 K
•  Цветопредаване: Ra≥80
•  Тип светодиод: SMD2835
•  Ъгъл на излъчване: 900 mm
•  Акумулаторна батерия Li-ion: 1200 mAh/ 3.7V
•  Ъгъл на засичане: 1200
•  Степен на защита: IP65
•  Височина на монтаж: max. 4 m
•  Три режима на работа
•  Работна температура: -100 C ÷ +40 0 C
•  Време на светене при максимална яркост: 10 s
•  UV устойчив корпус
•  Вграден PIR сензор за движение
•  Радиус на действие: 5 m
•  Гаранция: 2 години
•  Размери: 145/97/82 mmЛампата разполага с три режима на работа. Изборът им се реализира чрез 

натискане на бутона за превключване на режимите:
Еднократно натискане – режим A
Двукратно натискане – режим B
Трикратно натискане – лампата е в изключено състояние.

•  Продуктът и неговите компоненти не са опасни за околната среда.
•  Моля, изхвърляйте елементите на опаковката разделно в 
контейнерите, предназначени за съответния материал.
•  Този продукт не е битов отпадък и потребителят е длъжен да го 
изхвърля само в контейнери за разделно събиране на излязло от 
употреба ЕЕО с цел опазване на околната среда и човешкото здраве.

В този режим, когато сензорът засече движение в обхвата си на действие ще 
включи основното и допълнително (фоново) осветление на максимална 
яркост. Лампата ще свети така, докато има движение в обхвата на сензора. 
Десет секунди след, като няма движение в обхвата на сензора лампата ще 
премине в димирано състояние (с намалена яркост) и ще остане така докато се 
появи ново движение.

В този режим, когато сензорът засече движение в обхвата си на действие ще 
включи основното и допълнителното (фоново) осветление на максимална 
яркост. Лампата ще свети така, докато има движение в обхвата на сензора. 
Десет секунди след, като няма движение в обхвата на сензора ще светне 
единствено допълнителното (фоново) осветление, а основното ще се 
изключи. Лампата ще остане в това състояние, докато се появи ново 
движение.

•  Лампата е с фотоволтаичен захранващ панел. Моля монтирайте на места, 
които са достатъчно огрявани от слънчева светлина през деня, за да може да 
се зареди акумулаторната батерия.
•  Лампата работи само през тъмната част на деня - когато обкръжаващата 
осветеност е по-малка от 30 lx.
•  Максималната височина на монтаж е 4 m. 
•  Лампата съдържа Li-ion акумулаторна батерия. Не се опитвайте да я 
подменяте или ремонтирате.

СВЕТОДИОДНА СОЛАРНА ЛАМПА
ЗА СТЕНА СЪС СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ

ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕНЗОРА

НАЧИН НА МОНТАЖ

ЗАБЕЛЕЖКА

Режим B

Режим A

Фотоволтаичен
панел

Бутон
за превключване
на режимите

PIR сензор
за движение

Основно LED
осветление

Фоново LED
осветление
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TAKING CARE OF THE NATURAL ENVIRONMENT CLEANLINESS

1.  Use the card to measure hole position correctly and drill two holes.
2.  Fix two expansion plugs into the holes.
3.  Fix a screw to the lower expansion plug with a spare space, insert the 
notch onto the screw.
4.  Straighten the whole lamp and fasten the upper screw.
5.  Press the button to adjust to demanded working mode.
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FUNCTION

The LED solar lamp is an extremely suitable solution for facade and garden 
lighting. The photovoltaic panel and the lithium-ion battery provide 
independent power supply. The lamp has a built-in PIR motion sensor and а 
photocell, and works only in the dark part of the day.

•  Voltage: Solar Panel 0.7Wp
•  Power: 1.5 W
•  Rated luminous �ux: 220 lm
•  Correlated Color Temperature (CCT): 4000 K
•  Color Rendering Index (CRI): Ra≥80
•  LED type: SMD2835
•  Beam angle: 900 mm
•  Lithium-ion battery: 1200 mAh/ 3.7V
•  Detection angle: 1200
•  IP rate: IP65
•  Installation height: max. 4 m
•  Three working modes
•  Working temperature: -100 C ÷ +40 0 C
•  Time delay at maximum brightness: 10 s
•  UV protective body
•  Built-in PIR motion sensor
•  Detection distance: 5 m
•  Warranty: 2 years
•  Dimensions: 145/97/82 mm

The lamp has three operation modes. The selection is made by pressing the 
button located next to the PIR sensor:
•  Single push - Mode A
•  Double push - Mode B
•  Triple push - the lamp is o�

•  The product and its components are not harmful to the environment.
•  Please dispose the package elements separately in containers for the 
corresponding material.
•  Please dispose the broken product separately in containers for out of 
usage electrical equipment.

Automatically turns on to full brightness (220 lm) when motion is detected 
in the range ≤ 6 m and then turns to low brightness (front light on and 
back light on) in 10 seconds of no motion.

Automatically on to full brightness (220 lm) when motion is detected in 
the range ≤6 m and then turns to low brightness (front light o� and back 
light on) in 10 seconds of no motion.

•  This is a solar powered lamp, please install it in a location where can get enough 
sunshine.
•  Please note the lighting time depends on sunshine duration and weather.
•  The lamp will light up when the environmental brightness is less than 30 lx.
•  The lamp is equipped with an internal lithium battery, please do not replace it by 
yourself, and don’t dispose it with household garbage to avoid explosion.

LED SOLAR WALL LAMP
WITH SENSOR

DESCRIPTION TECHNICAL INFORMATION

SENSOR’S CHARACTERISTICS

INSTALLATION

NOTICE

Mode B

Mode А

PV Panel

Switch mode

PIR motion
sensor

Basic light

Back indirect
light
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