
Lampy ogrodowe solarne 16 sztuk Lunartec Classic.mini (NX5886)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• 16 lamp

• 16 kolców

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• akumulator: Ni-MH 40 mAh, 1,2 V

• panel solarny: 2 V

• prąd wyjściowy: 10 mA

• lampa: F5

• materiał: stal nierdzewna

• stopień ochrony: IP44

• wymiary: 46 x 46 x 312 mm

• waga: 47 g.

Miejsce instalacji

Wybierz  lokalizację  zewnętrzną,  w  której  lampa  będzie  wystawiona  na  bezpośrednie  działanie

promieni  słonecznych  przez  co  najmniej  6  godzin  dziennie.  Cieniste  środowisko  skraca  czas

ładowania  akumulatora  i  tym samym czas  pracy.  Należy  również  uważać,  aby nie  umieszczać

lampy w pobliżu innych źródeł światła, takich jak lampy uliczne, ponieważ nie włącza się ona w

jasnym otoczeniu. Lampę można ładować na zewnątrz w ciągu dnia, a wieczorem używać jej do

oświetlenia wewnętrznego.

WSKAZÓWKA

Naładuj lampę przez cały dzień przed pierwszym użyciem.

Użytkowanie

1. Zdejmij  panel  słoneczny  z  lampy  obracając  go  w  kierunku  przeciwnym  do  ruchu

wskazówek zegara i wyjmij go.

2. Przesuń włącznik/wyłącznik do pozycji ON.
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3. Umieść  panel  słoneczny  z  powrotem  na  lampie,  przekręcając  go  mocno  w  kierunku

zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

4. Czujnik światła automatycznie steruje światłem. Włącza się w ciemności. Jeśli światło nie

zapali się automatycznie wieczorem po 6 godzinach ładowania, sprawdź miejsce instalacji.

WSKAZÓWKA

Panel słoneczny należy regularnie czyścić w celu usunięcia zanieczyszczeń. 

W przeciwnym razie lampa nie może być efektywnie ładowana.

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.

• 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.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH  oświadcza,  że  produkt  NX-5886-675  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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