
Lampy ogrodowe solarne LED z efektem płomienia 78 cm 2 szt.

Lunartec (NX6371)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• 2 lampy

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• akumulator: NiMh 600 mAh, 1,2 V

• czas ładowania: 8 - 10 godzin

• stopień  ochrony:  IP44  ochrona  przed  wodą

rozpryskową

• diody LED: SMD 46

• wymiary: 780 x 120 x 120 mm

• waga: 660 g.

Szczegóły produktu

1. Przycisk ON/OFF

2. Diody LED

3. Pochodnia

4. Panel solarny z czujnikiem światła

5. Przedłużenie

6. Kolec

Przygotowanie

Montaż

Przy wyborze miejsca montażu należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

• Gleba nie może być ani zbyt twarda, ani zbyt miękka.

• Moduł  słoneczny  powinien  być  wystawiony  na  bezpośrednie  działanie  promieni

słonecznych tak długo, jak to możliwe. 
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• W nocy w pobliżu nie  mogą znajdować się żadne źródła światła.  w okolicy.  Mogą one

zakłócać działanie czujnika światła.

1. Jeśli to konieczne przymocuj górę lampy do przedłużenia.

2. Wsuń kolec do przedłużenia.

3. Wbij w wybranym miejscu lampę.

Ładowanie akumulatora

WSKAZÓWKA

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator. Panel słoneczny

powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez co

najmniej 8 godzin.

1. W razie potrzeby należy usunąć folię ochronną z modułu solarnego.

2. Wystaw moduł słoneczny na bezpośrednie działanie promieni słonecznych tak długo, jak to

możliwe.

Użytkowanie

Włączanie

Włącz pochodnię ogrodową poprzez naciśnięcie przycisku ON/OFF. Gdy tylko robi się ciemno,

diody LED zapalają się z efektem płomienia. Jak tylko zrobi się jasno, znowu wyłączą się.

WSKAZÓWKA

Przetestuj  akumulator  i  działanie  diod  LED  przykrywając  panel  słoneczny.  Jeśli

akumulator jest wystarczająco naładowany, diody LED powinny się teraz zapalić.

Wyłączanie

Jeśli nie chcesz, aby diody LED świeciły się automatycznie w ciemności, wyłącz lampę. W tym

celu należy nacisnąć przycisk ON/OFF.

Czyszczenie

Moduł słoneczny należy regularnie czyścić lekko wilgotną, miękką i niestrzępiącą się ściereczką,

aby usunąć kurz i brud.
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Rozwiązywanie problemów

Akumulator nie ładuje się.

• Ściągnij folię ochronną z modułu solarnego.

• Oczyść  moduł  słoneczny  z  kurzu  i  brudu  za  pomocą  lekko  wilgotnej,  miękkiej  i

niestrzępiącej się ściereczki.

Diody LED nie świecą się.

• Sprawdź, czy lampa jest włączona, zakrywając panel słoneczny. Jeśli diody LED nie świecą

się,  należy  nacisnąć  przycisk  On/Off.  Ponownie  przykryj  panel  słoneczny.  Diody  LED

powinny się teraz świecić.

• Upewnij się, że akumulator jest naładowany.

• Diody LED świecą tylko w ciemności. Czujnik światła znajduje się w module solarnym.

Upewnij się, że w nocy w pobliżu nie ma żadnych źródeł światła, które mogłyby zakłócić

pracę czujnika.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy  urządzenia  lub  akcesoriów  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wysokiej temperatury.

• Produkt  jest  zabezpieczony  przed  bryzgami  wody  ze  wszystkich  kierunków.  Nigdy  nie

zanurzaj go w wodzie lub innych płynach.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.
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Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia należy skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną za  zbiórkę elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

Niniejszym PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NX-6371-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS

2011/65/EU + (EU)2015/863 oraz dyrektywą EMC 2014/30/EU.
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