
ARABESCA™
SAULĖS ŠVIESTUVAS SODUI

SAUGOS ĮSPĖJIMAI:

ŠVIESTUVO  VEIKIMAS:

Dienos metu saulės šviesa paverčiama elektros energija, kuri įkrauna akumuliatorių. Naktį šviestuvas įsijungia 
automatiškai. Apšvietimo trukmė priklauso nuo geografinės padėties, oro sąlygų ir saulės poveikio. Optimaliomis 
sąlygomis, kai šviestuvas įkraunamas 8 valandas per dieną, naktį ji šviečia 6 valandas.  

Prieš naudodami perskaitykite instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai. 

ĮSPĖJIMAS! Prieš naudodami šviestuvą pirmą kartą, būtinai jį įkraukite. 
• Kad akumuliatorius būtų įkrautas iki visos talpos, šviestuvą maždaug 5-10 ciklų (įkraunant dieną ir iškraunant 

naktį) laikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose. 
• Įkraukite šviestuvą tiesioginiuose saulės spinduliuose 6-8 valandas. Jei saulės šviesos nepakanka, šviestuvas 

naktį nešviečia, tačiau jis nebus pažeistas.
• Šviestuvo nereikėtų statyti šalia gatvės žibintų, nes tai gali turėti įtakos jo veikimui.
• Įsitikinkite, kad šviestuvas gauna pakankamai saulės šviesos ir nėra pastatytas šešėlyje.
• Įsitikinkite, kad šviestuvas nėra šalia medžių, sienų, stoginių ar kitų elementų, kurie gali trukdyti saulės bateri-

joms įkrauti energiją. 
• Gaminys skirtas lauko apdailai ir nėra žaislas. Vaikai neturėtų žaisti su gaminiu.
• Vaikai, asmenys su ribotais fiziniais, protiniais ir jutiminiais gebėjimais bei nepatyrę asmenys turėtų naudoti 

gaminį vadovaujami patyrusio suaugusiojo arba jam būnant šalia.
• Nelaikykite lempos atviroje liepsnoje, ant karštų paviršių ar kitų labai degių medžiagų. 
• Nemerkite gaminio į vandenį ar kitus skysčius.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

• Prieš pirmą kartą naudodami šviestuvą įkraukite, kad jis veiktų maksimaliai efektyviai.
• Ant šviestuvo yra įjungimo / išjungimo mygtukas, prieš įkraudami būtinai paspauskite įjungimo mygtuką.

VALYMAS IR LAIKYMAS:

• Įsitikinkite, kad ant saulės kolektorių nėra dulkių, purvo ar kitų nešvarumų. Nešvarūs saulės kolektoriai nepil-
nai įkrauna šviestuvą ir sutrumpina jo veikimo laiką.

• Kad šviestuvas veiktų optimaliai, reguliariai valykite jį šluoste ir šiltu muiluotu vandeniu.
• Gaminio nevalykite agresyviomis valymo priemonėmis.



.
Įspėjimai / instrukcijos, kaip išmesti įrenginį:

Pavaizduotu simboliu pažymėtos įrangos atliekų negalima išmesti su įprastomis bui-
tinėmis atliekomis.
Pagal Direktyvą 2012/19/ES, pasibaigus jo naudojimo laikui, prietaisą reikia pristatyti į atitinkamą 
surinkimo skyrių. Taip įrenginyje panaudotos medžiagos yra perdirbamos ir taip išvengiama žalingo 
poveikio aplinkai. Seną prietaisą pristatykite į elektros atliekų surinkimo skyrių arba perdirbimo cen-
trą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinę atliekų surinkimo įmonę arba savivaldybę.

Baterijų ir akumuliatorių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis! 
Jūs, kaip vartotojas, pagal įstatymus privalote visas baterijas ir akumuliatorius, nesvarbu, ar juose yra 
kenksmingų medžiagų*, ar ne, pristatyti į surinkimo skyrių jūsų savivaldybėje / miesto dalyje arba 
pristatyti į parduotuvę, kad jos būtų pašalintos aplinkai nekenkiančiu būdu. Visą gaminį (su akumuliato-
riumi) pristatykite į surinkimo skyrių ir tik tada, kai jis išsikrovęs!
*pažymėtos šiais ženklais: Cd = kadmis, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas

Tinkamas atliekų tvarkymas
Perbrauktos šiukšliadėžės su ratukais simbolis ant jūsų gaminio arba jo pakuotės reiškia, kad ES šio gaminio nega-
lima rūšiuoti kaip buitinių atliekų. Užtikrindami, kad šis gaminys būtų tinkamai išmestas, padėsite išvengti galimų 
neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurias kitu atveju gali sukelti netinkamas šio gaminio atliekų tvar-
kymas. Medžiagų perdirbimas padeda apsaugoti gamtą ir gamtos išteklius. Norėdami gauti išsamesnės informacijos 
apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietinę civilinę tarnybą, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba parduotuvę, 
kurioje įsigijote gaminį. Gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka galiojančių ES direktyvų reikalavimus.


