
Світильник акумуляторний світлодіодний UL-118 24 LED 

Інструкція з експлуатації 

Світлодіодний акумуляторний світильник застосовується як аварійне (резервне) освітлення, незамінний в 
поході, на рибалці, в гаражі, альтанці. 

Важлива інформація 
1. Повністю зарядіть світильник перед використанням. Прочитайте 

"Як заряджати". 
2. Зберігайте світильник вимкненим. Під час зберігання періодично 

заряджайте його, коли світильник не використовується більше 3 
місяців.  

3. Уникайте потрапляння води або дощу. Робоча температура від 0° 
до 40°С. 

4. Ремонтувати і розбирати може тільки кваліфікований фахівець. 
 

Обслуговування 
1. Для догляду за поверхнею корпусу, використовуйте вологу тканину, можливе застосування спиртового 

розчину. 
2. Використання розчинників може призвести до пошкодження пластику корпусу світильника. 
3. Щоб уникнути пошкодження світильника, не використовуйте іншу (з іншими характеристиками) батарею. 
4. Щоб уникнути електричного удару, не відкривайте пристрій, крім кваліфікованої особи. 

Підключення 
1. Натисніть з двох сторін на плафон світильника, зніміть його. 
2. Зніміть рефлектор. 
3. Підключіть шнур живлення змінного струму (220В) до роз'єму на платі. 
4. Зібрати його у зворотному порядку. 
 
Як заряджати 
1. Переконайтеся, що напруга мережі відповідає напрузі світильника. 
2.  Підключіть його до мережі, засвітиться індикатор зарядки, щоб показати, що він заряджається. Вимкніть 
пристрій під час заряджання. 
3.  Під час заряджання світильник  може злегка нагрітись. 
 
Технічні характеристики 
Напруга - 220В/50Гц 
Джерело світла – 24x1500MCD 110° bright LED 
Тип акумулятора – 2*4В, 900 мАг свинцево-кислотний акумулятор 
Час зарядки – 20-24 години 
Час роботи від акумулятора – 4 години  
Захист від перезаряду і від повного розряду батареї 
Індикатор зарядки батареї 
Автоматичне аварійне включення 
Кнопка тестування 
Ступінь захисту – IP20 
Розмір світильника – 320х74х43 мм 
Гарантійні обов'язки 
Гарантія на світильник - 12 місяців (за умови дотримання користувачем правил експлуатації світильника). 
Примітки 
Світильник необхідно зберігати і застосовувати у сухому приміщенні. 
Відповідає вимогам ДСТУ IEC60598-2-1:2002, ДСТУ ІЕС60598-2-5:2002, ДСТУ ІЕС61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, 
ДСТУ IEC 61547-2001. 
Термін придатності-необмежений. Шкідливих речовин не виявлено. Дата виготовлення вказана на виробі. 
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