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KERTI SZOLÁR LÁMPA

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:

LÁMPA MŰKÖDTETÉSE:

A nap folyamán a napfény elektromos áramot alakít, és tölti az akkumulátort. Éjszaka a lámpa automatikusan 
bekapcsol. A világítási idő a földrajzi helytől, az időjárási viszonyoktól és a napsugárzástól függ. Optimális körül-
mények között, ha a lámpát minden nap 8 órán keresztül töltik, éjszaka 6 órán át világít.

Használat előtt olvassa el az utasításokat, és őrizze meg későbbi használatra.

FIGYELEM! Az első használat előtt feltétlenül töltse fel a lámpát.
• Tegye ki a lámpát közvetlen napfényre körülbelül 5-10 ciklusra (nappali töltés és éjszakai kiürítés), hogy az 

akkumulátort teljes kapacitására töltse.
• Töltse fel a lámpát közvetlen napfényen 6-8 órán keresztül. Ha kevés a napfény, a lámpa nem világít éjszaka – 

de nem sérült.
• A lámpa ne legyen utcai lámpák közelében, mert ez befolyásolhatja a működését.
• Ügyeljen arra, hogy a lámpa elegendő napfényt kapjon, és ne legyen árnyékban.
• Ügyeljen arra, hogy a lámpa ne legyen fák, falak, lombkoronák vagy más olyan elemek közelében, amelyek 

megakadályozhatják a napkollektorok feltöltődését.
• A termék kültéri területek díszítésére használható fel, és nem játék. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
• Gyermekek, csökkent fizikai, szellemi és érzékszervi képességekkel rendelkező személyek és tapasztalatlan 

személyek a terméket mentorálással vagy tapasztalt felnőtt jelenlétében használhatják.
• Ne tegye ki a lámpát nyílt láng, forró felületek és egyéb gyúlékony anyagok közelébe.
• Ne tegye a terméket vízbe vagy ne mártsa más folyadékba.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

• A maximális teljesítmény elérése érdekében  használat előtt töltse fel a lámpát.
• A lámpán van egy bekapcsol / kikapcsol gomb, töltés előtt feltétlenül nyomja meg a bekapcsol / kikapcsol 

gombot.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS:

• Győződjön meg arról, hogy nincs por, sár vagy egyéb szennyeződés a napelemeken. A piszkos napkollektorok 
nem töltik meg teljesen a lámpát, és lerövidül az élettartama..

• Az optimális teljesítmény érdekében rendszeresen tisztítsa meg a lámpát kendővel és meleg szappanos vízzel.
• Ne tisztítsa a terméket agresszív tisztítószerekkel.



. Figyelmeztetések  /  utasítások  a  készülék  eltávolításához:
A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba!
A jel arra utal, hogy a 2012/19/EU elektromos és elektronikus hulladékokról szóló irányelv és a 
nemzeti törvények szerint a terméket nem szabad a háztartási hulladékokkal együtt leselejtezni. A 
terméket külön ilyen célra szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni. Ez történhet például hasonló jellegű ter- 
mék vásárlásával egyidejűleg történő visszavitellel, vagy hivatalos, használt elektromos és elektronikus 
készülékek újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen. A használt készülékek szakszerűtlen kezelése az 
elektromos és elektronikus készülékekben gyakran előforduló, lehetségesen veszélyes anyagok miatt 
káros lehet a környezetre és az emberek egészségére. A termék szakszerű leselejtezésével hozzájárul 
a természetes erőforrások hatékonyabb kihasználáshoz is. A leselejtezett készülékek gyűjtőhelyeiről 
az önkormányzat, az elektromos és elektronikus hulladékokkal foglalkozó hivatal vagy a hulladékszál- 
lító szolgáltató tud tájékoztatást adni.

Az elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!
A fogyasztónak törvényi kötelezettsége, hogy a használt elemeket és akkumulátorokat a lakókörnye- 
zetében felállított gyűjtőpontokon vagy a kereskedésben leadja, függetlenül attól, hogy azok káros 
anyagot* tartalmaznak vagy sem. Így érhető el, hogy azok bekerüljenek a környezetbarát hulladékke- 
zelési rendszerbe. * a következő jellel van ellátva: Cd = Kadmium, Hg = Higany, Pb = Ólom

Megfelelő hulladékkezelés
A terméken vagy annak csomagolásán az áthúzott kuka jel arra figyelmeztet, hogy ez a termék nem tekinthető 
háztartási hulladéknak az EU-ban. Ha gondoskodik a termék megfelelő hulladékkezeléséről, megakadályozza
a környezetre és az emberi egészségre vonatkozó esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a 
termék nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természet és a környezet védel- 
mét. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon az illetékes szolgálathoz, a 
háztartási hulladékkezelő szolgálathoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. A gyártó nyilatkozata, hogy a 
termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményeinek.


