
ARABESCA™
SOLARNA LAMPA OGRODOWA

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

DZIAŁANIE LAMPY:

W ciągu dnia światło słoneczne jest przekształcane w energię elektryczną, która służy do ładowania akumulatora. 
W nocy lampa włącza się automatycznie. Czas naświetlania zależy od położenia geograficznego, warunków po-
godowych i nasłonecznienia. W optymalnych warunkach, jeżeli lampa jest ładowana przez 8 godzin w ciągu dnia, 
w nocy będzie świecić przez 6 godzin.  

Przed użyciem należy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. 

OSTRZEŻENIE! Należy pamiętać o naładowaniu lampy przed pierwszym użyciem. 
• Należy wystawić lampę na bezpośrednie działanie światła słonecznego na około 5-10 cykli (ładowanie w ciągu 

dnia i rozładowywanie w nocy), aby naładować akumulator do pełnej pojemności. 
• Lampę należy ładować w bezpośrednim świetle słonecznym przez 6-8 godzin. Jeśli nie ma wystarczającej 

ilości światła słonecznego, lampa nie będzie świecić w nocy - ale nie jest uszkodzona.
• Lampa nie powinna znajdować się w pobliżu świateł ulicznych, ponieważ może to wpłynąć na jej działanie.
• Należy upewnić się, że lampa otrzymuje wystarczającą ilość światła słonecznego i nie jest umieszczona w 

cieniu.
• Upewnij się, że lampa nie znajduje się w pobliżu drzew, ścian, zadaszeń lub innych elementów, które mogłyby 

uniemożliwić ładowanie paneli słonecznych.
• Produkt jest przeznaczony do dekoracji zewnętrznych i nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się pro-

duktem.
• Dzieci, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, umysłowej i sensorycznej oraz osoby niedoświadczone 

powinny używać produktu pod kierunkiem lub w obecności doświadczonej osoby dorosłej.
• Nie należy narażać lampy na działanie otwartego ognia, gorących powierzchni lub innych wysoce łatwopal-

nych materiałów. 
• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

• Przed pierwszym użyciem należy naładować lampę do maksymalnej pojemności.
• Na lampie znajduje się przycisk włączania/wyłączania, przed ładowaniem należy nacisnąć przycisk włączania.



.
Ostrzeżenia/instrukcje dotyczące utylizacji urządzenia:

Zużytego sprzętu oznaczonego przedstawionym symbolem nie wolno wyrzucać 
wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.
godnie z Dyrektywą 2012/19/UE, po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie należy oddać 
do odpowiedniego punktu zbiórki. Czyniąc to, substancje używane w urządzeniu, oddawane są do 
recyklingu i unika się negatywnego wpływu na środowisko. Przestarzałe urządzenie należy oddać do 
punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub centrum recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, skon-
taktuj się z lokalną firmą zajmującą się zbieraniem odpadów lub władzami miejskimi.

Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi!
ako konsument jesteś prawnie zobowiązany do pozbycia się wszystkich baterii i akumulatorów, 
niezależnie od tego, czy zawierają substancje szkodliwe *, czy nie, w punkcie zbiórki w Twojej gminie 
/ części miasta lub w sklepie do utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska sposób. Cały produkt 
(wraz z baterią) należy oddać do punktu zbiórki i tylko wtedy, gdy jest rozładowany!
* oznaczone kodami: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

Właściwa utylizacja odpadów
Symbol przekreślonego kosza na kółkach na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie 
może być traktowany jako odpad komunalny w UE. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz 
zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia człowieka, które mogłyby być 
spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Recykling materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby 
naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować 
się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym pro-
dukt został zakupiony. Deklaracja producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE. 

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE:

• Należy upewnić się, że panele słoneczne są wolne od kurzu, błota i innych zanieczyszczeń. Zabrudzone pane-
le słoneczne nie naładują w pełni lampy i skrócą jej żywotność.

• Aby zapewnić optymalne działanie lampy, należy ją regularnie czyścić za pomocą ściereczki i ciepłej wody z 
mydłem.

• Nie należy czyścić produktu za pomocą agresywnych środków czyszczących.


