
Lampa ogrodowa solarna PIR/40 cm/stal nierdzewna | Lunartec
(PE6653)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu

• Lampa ogrodowa

• Instrukcja obsługi.

Lokalizacja

Należy  wybrać  miejsce  z  dużą  ilością  światła  słonecznego.  Do  prawidłowego  funkcjonowania

lampy ważne jest również, aby lampa nie znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie innych źródeł

światła. Czujnik światła lampy może w przeciwnym wypadku nie włączyć lampy.

Montaż

Należy zdjąć plastikową osłonę na spodzie lampy i wyjąć kolec do wbijania w ziemię. Teraz można

przykręcić plastikową osłonę na płaskiej powierzchni i umieścić na niej lampę, lub wbić kolec wraz

z lampą w ziemię.

Zima

Panel  solarny  należy  trzymać  z  dala  od  śniegu,  w  przeciwnym  razie  światła  może  nie  być

zamieniane na energię elektryczną.

Uruchomienie

Należy ustawić lampę do pracy tylko,  gdy była ładowana przez 3 dni  w bezpośrednim świetle

słonecznym. Tylko w ten sposób akumulator będzie najbardziej wydajny. 

WSKAZÓWKA

Zaleca się wymianę akumulatora (typu AA) raz w roku, aby zapewnić optymalne

oświetlenie.
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Włączanie

Po pierwszym naładowaniu akumulatora, należy ustawić przełącznik na lampie z OFF na AUTO. Lampę

ogrodową należy ustawić się w ustalonym miejscu. W ciągu dnia lampa będzie się ładować, a w nocy włączy

się automatycznie.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza  instrukcja  ma  na  celu  zapoznanie  Państwa  z  zasadami  prawidłowego  korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby

mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko

obrażeń!

• Nie należy rozkładać (z wyjątkiem wymiany akumulatora) ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca  się  ostrożne  obchodzenie  się  z  produktem.  Produkt  może  ulec  uszkodzeniu  w  wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać produktu w wodzie oraz innych płynach.

• Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji

urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektro-odpadów w wybranej

miejscowości.

Ważne wskazówki dotyczące akumulatorów i ich utylizacji

Akumulatorów  nie  zalicza  się  do  odpadów  gospodarstwa  domowego.  Jako  konsumenci  są  Państwo

zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych akumulatorów. 

Zużyte akumulatory należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do sklepu, w

którym są sprzedawane.

• Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Akumulatory,  z  których  wylewa  się  ciesz  są  niebezpieczne.  Należy  ich  dotykać  tylko

w odpowiednich rękawiczkach.

• Nie wolno otwierać akumulatorów i wrzucać ich do ognia.

• Zaleca się wyjmowanie akumulatorów z urządzenia, jeśli pozostaje nieużywane przez dłuższy czas.

• Zwykłe baterie nie mogą być ładowane. UWAGA! Istnieje ryzyko wybuchu!

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza, że produkt PE-6653 jest zgodny z dyrektywą EMV 2004/108/EG i dyrektywą

RoHS 2011/65/EU.
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