
ARABESCA™
SOLARNA VRTNA SVETILKA

VARNOSTNA OPOZORILA:

DELOVANJE SVETILKE:

Podnevi se sončna svetloba pretvarja v električno energijo in polni baterijo. Ponoči se svetilka samodejno prižge. 
Čas osvetlitve je odvisen od geografske lege, vremenskih razmer in izpostavljenosti soncu. V optimalnih pogojih, 
če se svetilka vsak dan podnevi polni 8 ur, ponoči sveti 6 ur.  

Pred začetkom uporabe preberite navodila in jih shranite za morebitno nadaljnjo uporabo. 

OPOZORILO! Pred prvo uporabo obvezno napolnite svetilko.
• Svetilko izpostavite neposredni sončni svetlobi za približno 5–10 ciklov (polnjenje podnevi in   praznjenje po-

noči), da se baterija napolni do svoje polne zmogljivosti. 
• Svetilko polnite na neposredni sončni svetlobi 6–8 ur. Če sončne svetlobe ni dovolj, svetilka ponoči ne bo 

svetila – vendar ni poškodovana.
• Svetilka ne sme biti v bližini uličnih luči, saj lahko to vpliva na njeno delovanje.
• Poskrbite, da svetilka prejme dovolj sončne svetlobe in ni nameščena v senci.
• Poskrbite, da svetilka ne bo v bližini dreves, sten, nadstreškov ali drugih elementov, ki bi lahko onemogočili 

polnjenje sočnih kolektorjev.
• Izdelek služi okrasitvi zunanjih prostorov in ni igrača. Otroci naj se z izdelkom ne igrajo.
• Otroci, osebe z zmanjšanimi fizičnimi, psihičnimi in senzoričnimi sposobnostmi ter neizkušene osebe naj izde-

lek uporabljajo pod mentorstvom ali v prisotnosti odrasle izkušene osebe.
• Svetilke ne izpostavljajte odprtemu ognju, vročim površinam in ostalim hitro vnetljivim materialom. 
• Izdelka ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.

NAVODILA ZA UPORABO:

• Pred prvo uporabo napolnite svetilko, da dosežete maksimalno zmogljivost.
• Na svetilki je gumb za vklop/izklop, pred polnjenjem se prepričajte, da pritisnete gumb za vklop.

ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE:

• Poskrbite, da na sončnih kolektorjih ne bo prahu, blata ali druge umazanije. Umazani sončni kolektorji svetil-
ke ne bodo napolnili v celoti, njena doba delovanja pa se bo skrajšala.

• Za optimalno delovanje svetilko redno čistite s krpo in toplo milnico.
• Izdelka ne čistite z agresivnimi čistilnimi sredstvi.



.
Opozorila/navodila za odstranjevanje naprave: 

Odpadnih naprav, ki so označene s prikazanim simbolom, ni dovoljeno odlagati med  
običajne gospodinjske odpadke. 
Skladno z Direktivo 2012/19/EU morate napravo ob  koncu njene življenjske dobe oddati na ustrez-
nem zbirnem mestu. Pri tem se snovi, uporabljene v napravi, odpeljejo v reciklažo in izognete se 
škodljivim vplivom na okolje. Zastarelo napravo oddajte na zbirnem mestu za električne odpadke ali 
reciklirnem mestu. Za podrobnejše informacije se obrnite na lokalno podjetje za zbiranje odpadkov 
ali na komunalno  upravo. 

Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske  odpadke! 
Kot potrošnik ste po zakonu dolžni vse baterije in akumulatorske baterije, ne glede na to, ali vsebu-
jejo škodljive snovi* ali ne, oddati na zbirnem mestu v svoji občini/delu  mesta ali v trgovini, da bodo 
odstranjene na okolju prijazen način. Na zbirno mesto  oddajte celoten izdelek (z baterijo) in le, ko je 
izpraznjen!  
*označeno z naslednjimi oznakami: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec

Pravilno odlaganje odpadkov
Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti 
za gospodinjski odpadek po EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne 
negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. 
Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju 
tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste 
izdelek kupili. Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU. 


