
Lampa ogrodowa solarna / kostka | Lunartec (NC6584)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• kostka

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• akumulator: 1,2 V / 700 m Ah, AAA

• diody LED: 5 / ciepły biały / 4100 K

• wymiary: 15 x 15 x 5 cm.

Użytkowanie

Włącz kostkę za pomocą przełącznika na spodzie. Następnie umieść kostkę w bezpośrednim świetle

słonecznym na  co  najmniej  osiem godzin,  aby  naładować  akumulator.  Kostka  solarna  posiada

funkcję zmierzchu, dzięki czemu światło włącza się automatycznie w ciemności. Uważaj, aby nie

używać  kostki  LED  w  pobliżu  nocnego  źródła  światła,  takiego  jak  lampa  uliczna,  ponieważ

w przeciwnym razie nie włączy się.

Wymiana akumulatora

Jeśli  światło znacznie się zmniejsza lub nie włącza się automatycznie pomimo wystarczającego

naładowania, należy wymienić baterię. W tym celu należy odkręcić śruby znajdujące się na spodzie

kostki za pomocą śrubokręta krzyżakowego. Zdejmij pokrywę komory baterii i uszczelkę pod nią.

Wyjmij baterię i wymień ją na akumulator typu AAA (1,2 V, 700 mAh). Należy zwrócić uwagę na

wskazówkę  dotyczącą  biegunowości  na  dole  komory  baterii.  Teraz  należy  włożyć  uszczelkę

i pokrywę komory baterii i dobrze dokręcić śruby.

Funkcjonowanie

Ogniwa słoneczne składają się z półprzewodników. Oznacza to, że materiały te wymagają energii,

aby materiał przewodził prąd elektryczny. Energia ta dostarczana jest w postaci promieniowania

słonecznego.  Gdy  tylko  promieniowanie  słoneczne  dostarczy  wystarczającej  ilości  energii,

elektrony poruszają się w materiale. Ten ruch elektronów z kolei dostarcza energii, a tym samym
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energii elektrycznej. Prąd ten jest magazynowany w akumulatorze i emitowany w nocy w postaci

światła.

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!

• 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 wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

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.

Ważne wskazówki dotyczące akumulatorów i ich utylizacji

Akumulatorów nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. Jako konsumenci są Państwo

zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii. 

Zużyte akumulatory należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do

sklepu, w którym są sprzedawane.

• Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Akumulatory,  z  których  wylewa  się  ciesz  są  niebezpieczne.  Należy  ich  dotykać  tylko

w odpowiednich rękawiczkach.

• Nie wolno otwierać akumulatorów i wrzucać ich do ognia.

• Zaleca  się  wyjmowanie  akumulatorów  z  urządzenia,  jeśli  pozostaje  nieużywane  przez

dłuższy czas.

• Normalne baterie nie mogą być ładowane.
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Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NC-6584 jest zgodny z dyrektywą EMC 2014/30/EU oraz

dyrektywą RoHS 2011/65/EU.
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