
Lampy ogrodowe LED | Pearl Classic.mini (NX3222)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• 5 lamp

• 5 kolców

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• akumulator: NiHM 40 mAh, 1,2 V

• panel słoneczny: 2 V

• prąd wyjściowy: 10 mA

• czujnik zmierzchu: tak

• jasność światła: 6200 K (biały w świetle dziennym)

• LED: F5, 1 lumen

• stopień ochrony: IP44

• materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne

• wymiary (Ø x wys.): 47 x 189 mm (bez kolca)

• waga: 45 g.

Szczegóły produktu

1. Obudowa

2. Panel solarny

3. Przełącznik ON/OFF

4. LED

5. Kolec

Ustawianie lamp

1. Wybierz  miejsce  na  zewnątrz,  gdzie  panele  słoneczne  są  wystawione  na  bezpośrednie

światło słoneczne przez 6 godzin dziennie. Zacienione otoczenie wydłuży czas ładowania

akumulatora, a tym samym skróci czas pracy.

2. Nie należy umieszczać lamp w pobliżu innych źródeł światła, ponieważ nie będą się one

włączać w jasnym otoczeniu.
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3. Lampy można ładować w ciągu dnia w słońcu, a wieczorem używać ich do oświetlania

wnętrz lub na zewnątrz.

WSKAZÓWKA

Ładuj lampy cały dzień, zanim użyjesz ich po raz pierwszy!

Użytkowanie

1. Zdejmij panele słoneczne z lamp, obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek

zegara.

2. Przesunąć przełącznik do pozycji ON.

3. Panele  słoneczne  należy  ponownie  umieścić  na  lampach,  przykręcając  je  w  kierunku

zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 

4. Czujnik zmierzchu automatycznie steruje oświetleniem. Lampy włączą po zmroku.

WSKAZÓWKA

Panele  słoneczne  należy  regularnie  czyścić  w  celu  usunięcia  zanieczyszczeń.

W przeciwnym razie lampy nie będą się efektywnie ładować!

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.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Należy przechowywać akumulatory z dala od dzieci.

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

w odpowiednich rękawiczkach.

• Nie wolno otwierać baterii i wrzucać ich do ognia.
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• Podczas  ładowania  akumulatora  należy  pozostać  w pobliżu  i  regularnie  sprawdzać  jego

temperaturę. W przypadku poważnego przegrzania należy natychmiast przerwać ładowanie.

Akumulator,  który  uległ  przegrzaniu  lub  deformacji  podczas  ładowania  jest  uszkodzony

i nie może być używany.

• 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.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza niniejszym, że produkt NX-3222-675 jest zgodny z dyrektywą w sprawie

ekoprojektu 2009/125/WE, dyrektywą RoHS 2011/65/UE oraz dyrektywą EMC 2014/30/UE.
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