
ARABESCA™
SOLÁRNÍ ZAHRADNÍ LAMPA

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

PROVOZ LAMPY:

Během dne se sluneční světlo přeměňuje na elektřinu a dobíjí baterii. V noci se lampa automaticky rozsvítí. Doba 
osvětlení závisí na geografické poloze, povětrnostních podmínkách a vystavení slunci. Za optimálních podmínek, 
pokud se lampa nabíjí 8 hodin každý den, svítí v noci 6 hodin.

Před použitím si přečtěte návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

UPOZORNĚNÍ! Před prvním použitím lampu nabijte.
• Vystavte lampu přímému slunečnímu světlu po dobu asi 5-10 cyklů (nabíjení během dne a vybíjení v noci), aby 

se baterie nabila na její plnou kapacitu.
• Lampu nabíjejte na přímém slunci po dobu 6-8 hodin. Pokud není dostatek slunečního světla, lampa v noci 

svítit nebude – není ale poškozená.
• Lampa se nesmí nacházet v blízkosti pouličního osvětlení, protože to může ovlivnit její provoz.
• Ujistěte se, že lampa dostává dostatek slunečního světla a není instalována ve stínu.
• Ujistěte se, že lampa není v blízkosti stromů, zdí, přístřešků nebo jiných prvků, které by mohly bránit naplnění 

solárních kolektorů.
• Výrobek se používá k dekoraci venkovních prostor a nejedná se o hračku. Děti by si s výrobkem neměly hrát.
• Děti, osoby se sníženými fyzickými, duševními a smyslovými schopnostmi a nezkušené osoby by měly výro-

bek používat pod vedením nebo v přítomnosti dospělé zkušené osoby.
• Nevystavujte lampu otevřenému ohni, horkým povrchům a jiným hořlavým materiálům.
• Neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin.

NÁVOD K POUŽITÍ:

• Pro maximální výkon lampu před prvním použitím nabijte.
• Na lampě je tlačítko pro zapnutí / vypnutí, nezapomeňte před nabíjením stisknout tlačítko pro zapnutí.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ:

• Ujistěte se, že solární kolektory jsou bez prachu, bláta nebo jiných nečistot. Znečištěné solární kolektory 
lampu zcela nenabíjí a zkrátí se její životnost.

• Pro optimální výkon lampu pravidelně čistěte hadříkem a teplou mýdlovou vodou.
• Nečistěte výrobek agresivními čisticími prostředky.



Varování / pokyny pro vyjmutí zařízení:
Odpadní zařízení označené uvedeným symbolem nesmí být likvidováno společně s 
běžným komunálním odpadem.
V souladu se směrnicí 2012/19 / EU musíte zařízení po ukončení jeho životnosti zlikvidovat na pří-
slušném sběrném místě. Přitom musí být látky, použité v zařízení recyklované podle daných směr-
nic, aby se tak zabránilo nepříznivým účinkům na životní prostředí. Zlikvidujte starý spotřebič ve 
sběrném místě elektrického odpadu nebo v recyklačním středisku. Další informace získáte od místní 
společnosti zabývající se sběrem odpadu nebo od městského úřadu.

Baterie a akumulátory nesmí být likvidovány spolu s domovním odpadem!
Jako spotřebitel jste ze zákona povinni zlikvidovat všechny baterie a akumulátory, ať už obsahují 
škodlivé látky * nebo ne, na sběrném místě ve vaší obci / části města nebo v obchodě a likvidovat je 
ekologickým způsobem. Celý produkt (s baterií) zlikvidujte na sběrném místě a to pouze v případě, 
že je již vybitý!
* označeno následujícími kódy: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

Správný odhoz odpadků
Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek není podle EU pokládán 
za směsný domovní odpad. Zajištěním správného třídění odpadu zabráníte negativním dopadům na okolí a lidské 
zdraví. Recykláž materiálů pomáhá při ochraně přírodního prostředí a přírodních virů. Podrobnější informace 
o recyklaci tohoto výrobku získáte u zodpovědných služeb, v centrech pro odvoz domovního odpadu nebo v 
obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili. Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky platných směrnic 
EU.


