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Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 

 
Szolár fényfüzér 

 
Rend. sz.: 57 46 16 

 
1. Bevezetés 
A termék megfelel az érvényes európai és nemzetközi 
előírásoknak. A konformitás igazolva van, az erre vonatkozó 
dokumentumok a gyártónál vannak letéve.  
 
2. Biztonsági tudnivalók 
• Olyan termék- vagy személyi károkért, amelyek az 

útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából, 
szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások 
be nem tartásából származnak, a gyártó és 
forgalmazó nem vállal felelősséget, ezekre a garancia 
nem érvényes.  

• Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a termék 
önkényes átépítése vagy átalakítása tilos. 

• Ügyeljen a szakszerű üzembe helyezésre, a jelen 
útmutatóban foglaltaknak megfelelően.  

• A termék csak privát alkalmazásra van kialakítva.  
 
3. Rendeltetés 
A fényfüzér sötétben automatikusan bekapcsolódik, és a 
reggeli fényben kikapcsolódik. A világítás maximális 
időtartama teljesen feltöltött akkunál és utántöltés nélkül kb. 
10 óra. A készülékház felső részébe beépített szolár modul 
tölti fel a beépített akkut. A fényfüzér egy kapcsolóval be- és 
kikapcsolható. Kültéri használatra alkalmas. A LED-eket 
nem szabad vízbe (pl. tóba) meríteni.  
Megjegyzés:  
Ügyeljen arra, hogy a szolár modul lehetőleg Dél felé 
nézzen, és ne legyen árnyékban. Északi oldalon a termék 
nem használható. Télen vigyázni kell, hogy mindig hómentes 
legyen.  
 
4. Üzembe helyezés 
1. Vegye ki a termék részeit óvatosan a csomagból, és 

fektesse le a fényfüzért.  
2. Helyezze el egy bokor vagy cserje köré, ügyelve arra, 

hogy ne lehessen tartósan vízben. Az eső vagy hó nem 
okoz benne kárt, mivel kültéri használatra van 
kialakítva.  

3. Kapcsolja a készülék alsó részén lévő ON/OFF billenő-
kapcsolót "ON" állásba. A készülék most be van 
kapcsolva.  
A második, MODE/AUTO kapcsolóval választhat az 
"állandó világítás" vagy "villogó fény" üzemmódok 
között.  
Figyelem: "OFF" helyzetben a füzér ki van kapcsolva, 
és az akku nem töltődik.  

4. A vezérlő egységet egy beszúró karóval a földbe lehet 
dugni, vagy a tartó közvetítésével a padlóra ill. a földre 
csavarozni.  

Ezek után a szolár fényfüzér aktiválva van.  
 
Megjegyzés:  
A téli hónapokban általában kisebb fényerővel kell számolni. 
Ha a fényfüzér az első estén még nem világít, várjon ki még 
egy napsütéses napot.  
 
5. Az akku cseréje 
Egy-két év múltán az akkucsomag kapacitása csökken, és 
cserélni kell. Az akkut a gyártónál vagy a kereskedelemben 
beszerezheti. Csak azonos típusú akkut szabad használni. 
 

1. Csavarozza ki a négy csavart a ház alsó részén, és 
vegye le az akkutartó fedelét (1. ábra). 

2. Vegye ki az akkut a tartóból. 
3. Tegye be az új akkut a pólusokra ügyelve, és zárja a 

készülék-házat fordított sorrendben.  
 
Figyelem! A kimerült akkukat a környezetvédelemnek 
megfelelően kell ártalmatlanítani. A házi szemétbe nem 
kerülhet. A forgalmazó köteles a régi akkut visszavenni.    
 
6. Zavarok  
A lámpa nem kapcsol be sötétedéskor 
• Be van kapcsolva a készülék? 
• Egy külső fényforrást (pl. utcai lámpát) a szolár modul 

nappali fényként érzékel, és ezért nem kapcsol be. 
Helyezze a készüléket egy sötétebb helyre.  

 
A lámpa sötétben nem kapcsol be, vagy csak röviden 
világít:  
• Az akku esetleg a cserénél fordított pólussal lett betéve.  
• Az akku gyenge vagy hibás. Cserélje ki az akkut.  
 
7. Műszaki adatok:  
Tápfeszültség:  1,2 V 
Akkucsomag:  NiMH 1,2 V / 2000 mAh 
Fényforrás:  48 db fehér világítódióda (LED) 
Világítási idő: feltöltött akkucsomagról max. 10 óra 
 
A készülék selejtezése:  
Ha a készülék használhatatlanná válik, gondoljon arra, hogy 
anyaga esetleg újra hasznosítható. Ne dobja a háztartási 
szemétbe, hanem adja le az elektromos készülékek 
gyűjtőhelyén. 


