
ARABESCA™
СОЛАРНА ГРАДИНСКА ЛАМПА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

РАБОТА НА ЛАМПАТА:

През деня слънчевата светлина се превръща в електроенергия и зарежда батерията. През нощта лампата 
се включва автоматично. Времето за осветление зависи от географското местоположение, метеорологич-
ните условия и излагането на слънце. При оптимални условия, ако лампата се зарежда по 8 часа всеки ден, 
тя свети 6 часа през нощта.

Прочетете инструкциите преди употреба и ги запазете за бъдещи справки.

ВНИМАНИЕ! Не забравяйте да заредите лампата преди първата употреба.
• Излагайте лампата на пряка слънчева светлина за около 5-10 цикъла (зареждане през деня и 

разреждане през нощта), за да заредите батерията до пълния й капацитет.
• Заредете лампата на пряка слънчева светлина за 6-8 часа. Ако няма достатъчно слънчева светлина, 

лампата няма да свети през нощта, но не е повредена.
• Лампата не трябва да е близо до уличните лампи, тъй като това може да повлияе на нейната работа.
• Уверете се, че лампата получава достатъчно слънчева светлина и не е монтирана на сянка.
• Уверете се, че лампата не е в близост до дървета, стени, навеси или други елементи, които биха могли 

да попречат на пълненето на слънчевите колектори.
• Продуктът се използва за декориране на външни площи и не е играчка. Децата не трябва да си играят 

с продукта.
• Деца, лица с намалени физически, умствени и сетивни способности и лица без опит трябва да 

използват продукта под ръководството или в присъствието на възрастен опитен човек.
• Не излагайте лампата на открит пламък, горещи повърхности и други запалими материали.
• Не потапяйте продукта във вода или други течности.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

• Заредете лампата преди употреба за максимална производителност.
• На лампата има бутон за включване/изключване, не забравяйте да натиснете бутона за включване/из-

ключване преди зареждане.

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

• Уверете се, че слънчевите колектори са чисти от прах, кал или други замърсявания. Мръсните слънчеви 
колектори няма да заредят лампата напълно и нейният експлоатационен живот ще бъде съкратен.

• За оптимална работа почиствайте лампата редовно с кърпа и топла сапунена вода.
• Не почиствайте продукта с агресивни почистващи препарати.



Предупреждения / инструкции за изхвърляне на устройството:
Отпадъчното оборудване, отбелязано с показания символ, не може да се из-
хвърля с обикновените битови отпадъци.
Съгласно Директива 2012/19 / ЕС, устройството трябва да се изхвърли в подходящ пункт за 
събиране в края на експлоатационния му живот. По този начин веществата, използвани в ус-
тройството, се приемат за рециклиране и вие избягвате вредните въздействия върху околната 
среда. Изхвърлете стария си уред в пункт за събиране на електрически отпадъци или център 
за рециклиране. Свържете се с местната компания за събиране на отпадъци или с общинския 
орган за по-подробна информация.

Батериите и акумулаторите не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци!
Като потребител, вие сте задължени по закон да изхвърляте всички батерии и акумулатори, 
независимо дали съдържат вредни вещества * или не, на събирателен пункт във вашата общи-
на/част от града или в магазин, за да изхвърлят по екологично чист начин. Изхвърлете целия 
продукт (с батерията) в пункта за събиране и само когато е разделен!
* маркирани със следните кодове: Cd = кадмий, Hg = живак, Pb = олово

Правилно изхвърляне на отпадъци
Символът на зачеркнат кош за боклук на вашия продукт или на неговата опаковка показва, че този продукт 
не трябва да се третира като битови отпадъци в ЕС. Като се уверите, че този продукт се изхвърля правил-
но, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и 
човешкото здраве, които в противен случай биха могли да бъдат причинени от неправилно изхвърляне на 
този продукт. Рециклирането на материали помага за опазването на природата и природните ресурси. За 
по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната админи-
страция, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта. Декла-
рация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС.


