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ΗΛΙΑΚΗ ΛΑΜΠΑ ΚΗΠΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΠΑΣ:

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το ηλιακό φως μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια και φορτίζει την μπαταρία. 
Τη νύχτα, η λάμπα ανάβει αυτόματα. Ο χρόνος φωτισμού εξαρτάται από τη γεωγραφική θέση, τις καιρικές 
συνθήκες και την έκθεση στον ήλιο. Υπό βέλτιστες συνθήκες, εάν η λάμπα φορτίζεται για 8 ώρες κάθε μέρα, 
ανάβει για 6 ώρες τη νύχτα.

Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση και αποθηκεύστε τις για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Φροντίστε να φορτίσετε τη λάμπα πριν την πρώτη χρήση.
• Εκθέστε τη λάμπα στο άμεσο ηλιακό φως για περίπου 5-10 κύκλους (φόρτιση κατά τη διάρκεια της ημέ-

ρας και αποφόρτιση τη νύχτα) για να φορτίσετε την μπαταρία στην πλήρη χωρητικότητά της.
• Φορτίστε τη λάμπα σε άμεσο ηλιακό φως για 6-8 ώρες. Εάν δεν υπάρχει αρκετό ηλιακό φως, η λάμπα 

δεν θα λάμπει τη νύχτα - αλλά δεν έχει καταστραφεί.
• Ο λαμπτήρας δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά στα φώτα του δρόμου γιατί αυτό μπορεί να επηρεάσει τη 

λειτουργία του.
• Βεβαιωθείτε ότι η λάμπα δέχεται αρκετό ηλιακό φως και δεν είναι εγκατεστημένη στη σκιά.
• Βεβαιωθείτε ότι η λάμπα δεν βρίσκεται κοντά σε δέντρα, τοίχους, στέγαστρα ή άλλα στοιχεία που θα 

μπορούσαν να εμποδίσουν το γέμισμα των παχύφυτων συλλεκτών.
• Το προϊόν χρησιμοποιείται για τη διακόσμηση εξωτερικών χώρων και δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν 

πρέπει να παίζουν με το προϊόν.
• Παιδιά, άτομα με μειωμένες σωματικές, νοητικές και αισθητηριακές ικανότητες και άπειρα άτομα θα πρέ-

πει να χρησιμοποιούν το προϊόν υπό την καθοδήγηση ή παρουσία ενός ενήλικα έμπειρου ατόμου.
• Μην εκθέτετε τη λάμπα σε ανοιχτές φλόγες, καυτές επιφάνειες και άλλα εύφλεκτα υλικά.
• Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

• Φορτίστε τη λάμπα πριν από τη μέγιστη χρήση για μέγιστη απόδοση.
• Υπάρχει ένα κουμπί on / off στη λάμπα, φροντίστε να πατήσετε το κουμπί on / off πριν τη φόρτιση.



Προειδοποιήσεις / οδηγίες για την ανακύκλωση της συσκευής
Ο εξοπλισμός απορριμμάτων που φέρει το σύμβολο που εμφανίζεται δεν επιτρέ- 
πεται να απορρίπτεται με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.
Σύμφωνα με την οδηγία 2012/19 / ΕΕ, η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σε κατάλληλο σημείο 
συλλογής στο τέλος της διάρκειας ζωής της. Με αυτόν τον τρόπο, ουσίες χρησιμοποιούνται στη 
συσκευή, λαμβάνονται για ανακύκλωση και αποφεύγουν τις δυσμενείς επι- πτώσεις στο περιβάλ-
λον. Απορρίψτε την παρωχημένη συσκευή σε σημείο συλλογής ηλεκτρικών αποβλήτων ή κέντρο 
ανακύκλωσης. Επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία συλλογής απορριμμά- των ή τη δημοτική 
αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές δεν πρέπει να απορρίπτονται με οικιακά απορ- 
ρίμματα!
Ως καταναλωτής, απαιτείται από το νόμο να απορρίψετε όλες τις μπαταρίες και τους συσσω- 
ρευτές, είτε περιέχουν επιβλαβείς ουσίες * είτε όχι, σε σημείο συλλογής στον δήμο / τμήμα της 
πόλης σας ή σε ένα κατάστημα για να τα απορρίψετε σε ένα φιλικό προς το περιβάλλον. Τρόπος. 
Απορρίψτε ολόκληρο το προϊόν (με μπαταρία) στο σημείο συλλογής και μόνο όταν αποφορτι- 
στεί!
* επισημαίνεται με τους ακόλουθους κωδικούς: Cd = κάδμιο, Hg = υδράργυρος, Pb = μόλυβδος

Για τη σωστή απόρριψη αποβλήτων
Το σύμβολο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων» στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το 
προϊόν αυτό δεν πρέπει να θεωρείται οικιακό απόρριμμα στην ΕΕ. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη 
αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό αυτού 
του προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων. Για 
πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές 
αρμόδιες υπηρεσίες, το Κέντρο απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα, από το οποίο αγοράσα- 
τε το προϊόν. Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων 
οδηγιών της ΕΕ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει σκόνη, λάσπη ή άλλη βρωμιά στους ηλιακούς συλλέκτες. Οι βρώμικοι ηλια-
κοί συλλέκτες δεν θα γεμίσουν εντελώς τη λάμπα και η διάρκεια ζωής της θα μειωθεί.

• Για βέλτιστη απόδοση, καθαρίζετε τη λάμπα τακτικά με ένα πανί και ζεστό σαπουνόνερο.
• Μην καθαρίζετε το προϊόν με επιθετικά καθαριστικά.


