
Solarna lampa ogrodowa LED 50 lm 148 cm Royal Gardineer 

SWL-50 (NX3948)

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zawartość zestawu:

• głowica  latarni  z  panelem  słonecznym  i

akumulatorem

• 5 sztuk drązków

• 4 elementy łączące

• podstawa

• materiał montażowy (3 śruby, 3 kołki)

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• zasilanie: wymienny akumulator Li-Ion o pojemności 600 mAh

• czas świecenia przy pełnym naładowaniu baterii: 6 godzin

• panel słoneczny: 6 x 14 cm, 4,5 V

• jasność: 50 lm

• źródło światła: żarówka LED

• materiał: tworzywo sztuczne, metal

• stopień ochrony: IP44

• wysokość latarni: 148 cm

• latarnia (szer. x wys. x gł.): 20 x 23 x 7 cm

• podstawa (Ø): 15,2 cm

• waga: 630 g.

Czas  świecenia  i  jasność  różnią  się  w  zależności  od  pogody  i  sezonowej  liczby  godzin

nasłonecznienia, ponieważ bateria może nie być w pełni naładowana, jeśli światło słoneczne jest

niewystarczające.
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Szczegóły produktu
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Montaż

WSKAZÓWKA

Wybierz miejsce, w którym panel słoneczny będzie wystawiony na bezpośrednie

działanie  promieni  słonecznych  przez  co  najmniej  8  godzin.  W pobliżu  nie

powinny znajdować się inne źródła światła, ponieważ mogą one wpływać na

działanie czujnika zmierzchowego.

WSKAZÓWKA

Wybierz  solidną  powierzchnię,  taką  jak  drewno  lub  kamień,  aby  umieścić  latarnię

ogrodową.

1. Użyj podstawy jako szablonu i zaznacz trzy otwory w żądanym miejscu.

UWAGA!

Upewnij się, że wzdłuż wybranego miejsca wiercenia nie przebiegają żadne przewody

lub rury. Może to prowadzić do obrażeń ciała lub szkód w środowisku!

2. Wywierć  trzy  otwory  w  zaznaczonych  miejscach,  które  są  wystarczająco  duże  dla

dołączonych kołków lub śrub. 

3. Włóż kołki w otwory.

WSKAZÓWKA

W przypadku montażu latarni ogrodowej na drewnie, nie są potrzebne kołki.

4. Umieść podstawę na wywierconych otworach.

5. Przymocuj podstawę do podłoża za pomocą śrub i dokręć je. 

6. Teraz połącz elementy pręta za pomocą łączników. 

7. Przymocuj głowicę latarni do jednego końca słupa.

8. Na koniec włóż drugi koniec kija w otwór stojaka.

Użytkowanie

WSKAZÓWKA

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować baterię. Panel słoneczny

wymaga  8  godzin  bezpośredniego  światła  słonecznego,  aby  w  pełni  naładować

akumulator.
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1. Ustaw przełącznik On/Off w pozycji "ON", aby włączyć latarnię ogrodową i umożliwić jej

ładowanie w ciągu dnia.

2. Gdy zrobi się ciemno, latarnia ogrodowa włączy się automatycznie. Gdy zrobi się jasno,

wyłączy się automatycznie.

WSKAZÓWKA

Ustaw przełącznik on/off w pozycji "OFF", aby wyłączyć latarnię ogrodową.

Wymiana akumulatora

WSKAZÓWKA

Po upływie czasu pracy baterii należy wymienić baterię i zutylizować ją w odpowiedni

sposób.

1. Zdejmij panel słoneczny z komorą baterii z głowicy latarni, przesuwając go do góry. 

2. Odkręć cztery śruby pokrywy komory baterii.

3. Wymień starą akumulator i włóż nowy.

4. Mocno przykręć pokrywę baterii. 

5. Włóż ponownie panel słoneczny z komorą baterii do głowicy latarni. 

6. Ustaw przełącznik on/off w pozycji "ON", aby włączyć latarnię ogrodową. 

7. Panel  słoneczny  wymaga  8  godzin  bezpośredniego  światła  słonecznego,  aby  w  pełni

naładować akumulator.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli Twoja latarnia ogrodowa nie zapala się automatycznie w nocy, może to być spowodowane

następującymi przyczynami, którym możesz samodzielnie zaradzić:

1. Przełącznik zasilania nie jest w pozycji "ON", więc bateria nie została naładowana w ciągu

dnia.  Ustaw przełącznik  w pozycji  "ON" i  pozostaw akumulator  do naładowania  na  co

najmniej 8 godzin. 

2. Bateria  nie  jest  w  pełni  naładowana  lub  wymaga  wymiany.  Aby  zapewnić  optymalne

użytkowanie, należy wymieniać baterię co 12 miesięcy. 

3. Akumulator nie jest prawidłowo włożony do komory baterii i nie styka się z nią. Otwórz

komorę baterii i sprawdź, czy bateria jest prawidłowo włożona.

4. Latarnia  ogrodowa jest  ustawiona  w zacienionym miejscu,  tak  aby panel  słoneczny  nie

otrzymywał wystarczającej ilości światła słonecznego. W rezultacie akumulator nie jest w

pełni  naładowany.  Umieść  latarnię  ogrodową  w  miejscu,  które  w  miarę  możliwości

otrzymuje bezpośrednie światło słoneczne przez cały dzień.
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5. Latarnia  ogrodowa  znajduje  się  zbyt  blisko  innego  źródła  światła,  które  oddziałuje  na

czujnik zmierzchu i uniemożliwia włączenie światła. Albo zmień położenie innego źródła

światła, albo ustaw latarnię ogrodową w większej odległości od źródła światła.

6. Panel  słoneczny  jest  pokryty  warstwą  brudu,  która  uniemożliwia  dotarcie  do  niego

wystarczającej  ilości  światła  słonecznego,  aby  w  pełni  naładować  akumulator.  Należy

regularnie czyścić powierzchnię panelu słonecznego wilgotną ściereczką.

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 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 ekstremalnie wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Upewnij się, że odległość od innych źródeł światła jest wystarczająca. Mogą one zakłócać

pracę czujnika zmierzchowego latarni ogrodowej.

• Nie należy patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła diod LED.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

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.

5



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

dłuższy czas.

• Nie wolno zanurzać baterii w płynach, takich jak woda, woda słona lub napoje. 

• Zwykłe baterie nie mogą być ładowane. Uwaga – niebezpieczeństwo wybuchu!

• Należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację baterii. Nieprawidłowo włożona bateria

może doprowadzić do zniszczenia urządzenia - ryzyko pożaru.

• Jeżeli akumulator ma być przechowywany przez dłuższy okres czasu, zaleca się, aby jego

pojemność resztkowa wynosiła ok. 30% pojemności ładowania.

• Unikaj bezpośredniego działania promieni słonecznych w miejscu przechowywania. Idealna

temperatura wynosi 10 - 20 °C.

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-3948-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS.

2011/65/UE oraz dyrektywy EMC 2014/30/UE.

6


