
Használati útmutató 

Napelemes lámpa mozgásérzékelővel, “Ancona” 
Ez a használati útmutató kizárólag ehhez a készülékhez tartozik.   Az 
útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezéshez és 
kezeléshez.  Legyen erre tekintettel akkor is, ha másnak továbbadja a 
készüléket. 

Tegye el ezért a használati útmutatót a későbbi betekintés céljára. 

 

1. BEVEZETÉS 
Tisztelt Vevő! Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a készüléket. 

Ezzel a technika mai állásának megfelelő készülékhez jutott. 
A készülék megfelel az érvényes európai és hazai irányelveknek. A 
konformitás igazolva van, a megfelelő leírások és dokumentációk a gyártónál 
vannak letéve.        

Ennek az állapotnak a fenntartása és a veszélytelen működés biztosítása érdekében 
Önnek mint felhasználónak be kell tartania a használati útmutató előírásait.                   

 

2. Biztonsági tudnivalók: 
A jelen használati útmutató figyelmen kívül  hagyása 
következtében keletkező károk esetén érvényét  veszti a 

garancia! 
A következményes károkért nem  vállalunk felelősséget! 
A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások 
be nem tartásából fakadó személyi vagy anyagi károkért  

nem vállalunk semmiféle felelősséget. Ezekre az esetekre nincs garancia. 
Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen 
átépíteni és/vagy módosítani.  Gondoskodjon a készülék szakszerű üzembe 
helyezéséről. Ennek során vegye figyelembe a jelen használati útmutatót. 
Ez a készülék magánhasználatra készült.  

 

3. Rendeltetésszerű használat. 
A napelemes mozgásérzékelős lámpa rendkívül világos fénnyel rendelkezik és 
energiatakarékos üzemmódba kapcsolható. Fényforrásként egy kis 5 mm-es LED és 
egy nagy teljesítményű 1 W -os 4 chipes LED szolgál. 

 
A tetején lévő napelem modul tölti fel a beépített akkukat. Sötétben a lámpa 
automatikusan aktiválódik és reggel, vagy lemerült akkuk esetén automatikusan 
kikapcsol. 

 
A napelemes lámpa 2 üzemmódban működtethető. Napfényszegény időben 
használható a téli üzemmód (energiatakarékos üzemmód) PIR mozgásérzékelővel. 
Nyáron vagy olyan tájegységeken, ahol sok a napsütés, a nyári üzemmódot kell 
választani PIR mozgásérzékelő nélkül. 
A terméket csak privát használatra tervezték.  

 
Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a napelemes lámpa déli irányba nézzen és a 

napsugarak árnyék nélkül érjék a napelemet. Napsütés nélküli területeken a termék 
nem használható. Télen a napelem modulnak hótól mentesnek kell lennie.  

 

4. Felszerelés és üzembe helyezés 
1. Vegye ki a részeket óvatosan a csomagból, és csomagolja ki a tartozékokat is.  

 
2. Keressen egy alkalmas felszerelési helyet, ahol elegendő napsugárzás éri majd 

a lámpa napelemét. 
 

3. Aktiválja a lámpát a napelemes fej alján található két gomb megnyomásával (1. 
ábra). 
- Az “ON” (BE) és “OFF” (KI)  feliratokkal ellátott kapcsoló a lámpa 

aktiválására szolgáló főkapcsoló. 
- Az üzemmód a másik kapcsolóval választható: 
1. Téli üzemmód (energiatakarékos üzemmód): Sötétben a lámpa belsejében 

lévő kis LED bekapcsol és a lámpa tájékozódási fényként működik. Ha a 
mozgásérzékelő hőváltozást (mozgást) észlel, az utolsó észlelt mozgás után kb. 
30 másodpercig bekapcsol egy 1 W-os szuperfényes LED és többszörös 
fényerővel világít. Így télen vagy rossz időjárás esetén a lámpa hosszabb 
készenléti idejét érhetjük el.  
2. Nyári üzemmód: Sötétben az 1 W-os LED automatikusan bekapcsol és 
reggelig, vagy az akku lemerüléséig világít. 

 
4. Húzza ki a lámpa alatt lévő csőből a műanyag leszúró cöveket (2. ábra), forgassa 

át a cöveket és dugja be a cöveket a lámpa csövébe (3. ábra). A lámpát ezen 

kívül még a vele szállított csavarokkal vagy szögekkel a talpon lévő tartó lemezre 
kell rögzíteni. A vele szállított szögek csak fűben vagy homokos talajba történő 
rögzítéshez alkalmasak. Semmi esetre sem üthetők fába. 

 
A napelemes lámpa most már aktív. 

 
Megjegyzés: A téli hónapokban általában rövidebb világítási időtartammal kell 

számolni.  Ha a lámpa az első este még nem világít, várjon ki egy napsütéses napot. 

 

 
5. Az akkuk cseréje 
Egy-két év eltelte után az akkuk kapacitása csökkenni kezd, és ki kell cserélni őket. Az 
akkuk a kereskedelemben vagy a gyártótól szerezhetők be. 

 
Figyelem: A lámpafej levétele előtt a fényforrást  ki kell kapcsolni, különben a fényes LED-

ek szemkárosodást okozhatnak. 

 

1. Csavarja ki a lámpa alján található 3 csavart (4. ábra) és vegye le az alsó részt a 

felső részről. 

2. Reteszelje ki óvatosan az akkutartót (5. és 6. ábra) majd nyissa ki. Vegye ki az 
összes akkut a tartójából. 

3. Tegye be az új akkut helyes polaritással, majd  zárja vissza a készülékházat a 
kinyitással ellenkező sorrendben.  

 
Megjegyzés: Az elhasznált akkukat környezetbarát módon kell eltávolítani, nem valók a 

háztartási szemétbe. A kereskedő törvényileg kötelezett arra, hogy visszavegye az 
elöregedett akkukat. 

 

  
6. Működési hibák 
A lámpa sötétedéskor nem kapcsol be.  

- Bekapcsolta a világítást? 

- - Idegen fényforrás (pl. utcai lámpa) szimulálja a nappali fényt, és megakadályozza a 

lámpa bekapcsolódását. Helyezze a készüléket egy sötétebb helyre. 

- - Akkucserénél esetleg felcserélte a pólusokat? 

- - Gyenge vagy hibás az akku? Cserélje az akkukat legkésőbb 2 évente! 
 

7. Műszaki adatok 
Üzemi feszültség:  3,6 V 

Akkumulátor:  3 db NiMh, 1,2 V/1300 mAh (AA ceruza) 

Fényforrás:  1 db fehér 1 W-os világítódióda (LED), 1 db fehér 5 mm-es 
LED, 5000 mcd. PIR észlelési tartomány: 120°/ 6 m 

 

 
 

Tudnivalók az akkumulátorokról 
- Az akkumulátorok nem valók gyerekek kezébe.  Az akkumulátorokat ne hagyja 

szabadon heverni, mert fennáll annak a veszélye, hogy gyermekek vagy 
háziállatok lenyelik őket. 

- Elemeket és akkukat nem szabad rövidre zárni, szétszedni vagy tűzbe dobni. 
Robbanásveszély áll fenn! 

- Ha a kifolyt vagy sérült akkumulátort megfogja, marási sérüléseket szenvedhet, ezért 
ilyenkor viseljen megfelelő védőkesztyűt. 

- -Az akkuk cseréjéhez csak a gyártó azonos típusú akkuit szabad alkalmazni.  Semmi 

esetre sem szabad elemet berakni, mert nem tölthető. 

- Az akkuk berakásakor ügyeljen a helyes polaritásra. 

- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket  (pl. tároláskor), vegye ki az 
akkumulátorcsomagot, hogy megelőzze a kifolyásából származó károkat. 

Gyártó/Importőr/Vevőszolgálat: 
esotec GmbH 

Etzenrichterstr. 14, D-92729 Weiherhammer 

Tel.: 09605-92206-28, Fax.: 09605-92206-10 

e-mail:info@esotec.de 
Internet:www.esotec.de Gyártói 

típusszám: 102400 

Eltávolítás: 
Tisztelt vásárló! 

Segítsen Ön is a szakszerű hulladékkezelésben. Ha egyszer meg kell válnia ettől a 

terméktől, gondoljon arra, hogy értékes nyersanyagok felhasználásával készült, amelyek egy 
része újrahasznosítható. 
Ne dobja emiatt a készüléket a szeméttartályba, hanem vigye el az elektromos hulladékok 
kommunális hulladékgyűjtő helyére. 
Köszönjük az együttműködését. 
Copyright, a változtatások joga 

fenntartva! 

Akku 
visszagyűjtés - 

 
- 
 

 
- 

Az elemeket és akkukat nem szabad a háztar tási  hulladékkal 
együtt  

eltávolítani.  

A felhasználó törvényileg köteles az elhasznált akkukat 

visszaszolgáltatni, pl. a nyilvános hulladékgyűjtő telepeken, vagy 

b á r h o l ,  ahol ilyen akkukat forgalmaznak. 

A károsanyag tartalmú akkuk az „áthúzott kuka” jelével és egy 

vegyjellel vannak megjelölve. 
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