
ARABESCA™
LAMPĂ SOLARĂ PENTRU GRĂDINĂ

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ:

FUNCȚIONAREA LĂMPII:

În timpul zilei, lumina soarelui este transformată în energie electrică și încarcă bateria. Noaptea, lampa se aprinde 
automat. Timpul de iluminare depinde de locația geografică, condițiile meteorologice și expunerea la soare. În 
condiții optime, dacă lampa este încărcată timp de 8 ore în fiecare zi, luminează timp de 6 ore noaptea.

Citiți instrucțiunile înainte de utilizare și păstrați-le pentru referințe ulterioare.

AVERTISMENT! Asigurați-vă că încărcați lampa înainte de prima utilizare.
• Expuneți lampa la lumina directă a soarelui timp de aproximativ 5-10 cicluri (încărcare în timpul zilei și des-

cărcare noaptea) pentru a încărca bateria la capacitatea maximă.
• Încărcați lampa în lumina directă a soarelui timp de 6-8 ore. Dacă nu există suficientă lumină solară, lampa nu 

va străluci noaptea - dar nu este deteriorată.
• Lampa nu trebuie să fie în apropierea luminilor stradale, deoarece aceasta poate afecta funcționarea acesteia.
• Asigurați-vă că lampa primește suficientă lumină solară și nu este amplasată la umbră.
• Asigurați-vă că lampa nu se află lângă copaci, pereți, copertine sau alte elemente care ar putea împiedica 

umplerea colectoarelor solare.
• Produsul este folosit pentru decorarea zonelor exterioare si nu este o jucarie. Copiii nu trebuie să se joace 

cu produsul.
• Copiii, persoanele cu abilități fizice, mentale și senzoriale reduse și persoanele fără experiență trebuie să utili-

zeze produsul sub îndrumarea sau în prezența unei persoane adulte cu experiență.
• Nu expuneți lampa la flăcări deschise, suprafețe fierbinți și alte materiale inflamabile.
• Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

• Încărcați lampa la maxim înainte de prima utilizare pentru a obține performanța maximă.
• Pe lampă se află un buton de pornire / oprire, asigurați-vă că apăsați butonul de pornire  înainte de încărcare.



.
Avertismente/instrucțiuni pentru scoaterea dispozitivului:

Echipamentele uzate marcate cu simbolul prezentat nu pot fi aruncate împreună cu 
deșeurile menajere normale.
Conform Directivei 2012/19/UE, dispozitivul trebuie aruncat la un punct de colectare adecvat la sfâr-
șitul duratei de viață. Procedând astfel, substanțele utilizate în dispozitiv sunt luate pentru reciclare 
și eviți efectele nocive asupra mediului. Aruncați vechiul aparat la un punct de colectare a deșeuri-
lor electrice sau la un centru de reciclare. Contactați compania locală de colectare a deșeurilor sau 
autoritatea municipală pentru informații mai detaliate.

Bateriile și acumulatorii nu trebuie aruncați împreună cu deșeurile menajere! 
În calitate de consumator, sunteți obligat prin lege să aruncați toate bateriile și acumulatorii, indiferent 
dacă acestea conțin substanțe nocive* sau nu, la un punct de colectare din municipiul dumneavoastră/
partea orașului sau într-un magazin pentru a fi eliminate într-un mod prietenos cu mediul. Aruncați 
întregul produs (cu baterie) la punctul de colectare și numai atunci când este descărcat!
* marcat cu următoarele coduri: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb

Eliminarea corespunzătoare a deșeurilor
Simbolul coșului de gunoi tăiat pe roți de pe produsul dumneavoastră sau de pe ambalajul acestuia indică faptul 
că acest produs nu trebuie tratat ca deșeuri menajere în UE. Asigurându-vă că acest produs este eliminat corect, 
veți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar 
putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor a acestui produs. Reciclarea materialelor ajută 
la protejarea naturii și a resurselor naturale. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, 
vă rugăm să contactați biroul civic local, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați 
achiziționat produsul. Declarația producătorului conform căreia produsul îndeplinește cerințele directivelor UE 
aplicabile.

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE:

• Asiguraţi-vă că colectoarele solare nu conţin praf, noroi sau altă murdărie. Colectoarele solare murdare nu 
vor încărca complet lampa, iar durata de viață a acesteia va fi scurtată.

• Pentru o performanţă optimă, curăţaţi regulat lampa cu o cârpă și apă caldă cu detergent.
• Nu curățați produsul cu agenți de curățare agresivi.


