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Účel použitia

Účel použitia

Solárna lampa je určená pre vonkajšie použitie. Vstavaná batéria je
nabitá solárnymi článkami v hornej časti lampy. Za súmraku sa svetlo
automaticky zapne a vypne pri svitaní. Svetelný zdroj je výkonný LED
(LED). Táto LED zaručuje vysoký jas s nízkou spotrebou energie.
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(LED). Táto LED zaručuje vysoký jas s nízkou spotrebou energie.

- Majte na pamäti, že ak solárny modul bude vystavený nízkym úrovniam
slnečného svetla, doba trvania osvetlenia bude znížená -
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Poznámka: Pri dlhšej dobe bez slnečného žiarenia je batéria nedostatočne
nabitá, aby bola zaistená konštantná pripravenosť na použitie. To však
neznamená, že slnečné svetlo je chybné. Počkajte na ďalšie slnečné dni
a svetlo bude podľa toho opäť fungovať alebo nabíjajte batériu v komerčne dostupnej nabíjačke.
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2. Uvedenie do prevádzky
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1. Opatrne vyberte časti z obalu.

1. Opatrne vyberte časti z obalu.

2. Opatrne odstráňte hornú časť lampy
zo sklenenej základne (obr. 1)
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a prepnite spínač do polohy “ON”
(Obr. 2).
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3. Teraz vezmite hornú časť svietidla a Obr 1
vložte ho do tesniaceho krúžku (Obr.
3).
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4. Opatrne zasuňte hornú časť svietidla s pripojeným tesniacim krúžkom
na sklenené svietidlo.
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Poznámka: Nepoužívajte silu, nebezpečenstvo poranenia!
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Miernym otočením hornej časti sa dá
ľahšie svietidlo spojiť.
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Upozornenie: Dĺžka osvetlenia závisí
od intenzity a trvania slnečných lúčov
počas dňa.
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Ak sa svetlo nerozsvieti prvý večer,
počkajte jeden slnečný deň.
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3. Výmena batérie
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1. Opatrne vyberte hornú časť zo
sklenenej základne (obr. 1) a prepnite
prepínač do polohy “OFF” (obr. 2).
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2. Odskrutkujte dva skrutky vhodným Obr 3
skrutkovačom a veko opatrne nadvihnite.
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3. Vyberte batériu z priehradky na
batérie. Do priestoru pre batérie vložte
novú batériu so správnou polaritou.
Pred vložením do nabíjačky batérií
sa odporúča nabiť novú batériu.
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Poznámka: Použité batérie alebo nabíjateľné batérie sa musia zlikvidovať
ekologickým spôsobom a nesmú sa likvidovať s domovým odpadom.
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Externý svetelný zdroj (napr. pouličná lampa) simuluje denné svetlo a
zabraňuje rozsvieteniu svetla. Svetlo umiestnite na tmavšie miesto.
Je osvetlenie zapnuté

Lampa sa zapína len krátko v tme
- Batéria je slabá alebo chybná. Vymeňte batériu.
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