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Ez a 

használati útmutató kizárólag ehhez a termékhez tartozik.  Az útmutató fontos tudnivalókat 
tartalmaz a használatba vételhez és a kezeléshez.  Legyen tekintettel erre, amikor a 
terméket másnak továbbadja. 
Tegye el ezért a használati útmutatót a későbbi beleolvasás céljára. 

1. Bevezetés 
Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. 
Ezzel a technika mai állásának megfelelő készülékhez jutott. 
A készülék megfelel az érvényes európai és hazai irányelveknek. A 
konformitás igazolva van, a megfelelő nyilatkozatok és dokumentációk a 
gyártónál vannak letétbe helyezve. 
A terméknek ebben az állapotban való megtartására és a veszélytelen 

használat biztosítására a felhasználó köteles ezt a használati útmutatót figyelembe venni! 

2. Biztonsági előírások 
A használati útmutató figyelmen kívül hagyásából adódó hibák esetében elvész a garancia. 
A következményes károkért nem vállalunk felelősséget! 
A szakszerűtlen használatból, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából 
eredő tárgyi- vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezekben az esetekben 
megszűnik a 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. 
Ipari alkalmazás esetén vegye figyelembe az illetékes szakmai szervezetnek az 
elektromos berendezésekre és szerelési anyagokra vonatkozó baleset-megelőzési 
rendszabályait is. Ez a készülék kizárólag magánhasználatra készült.  

3. Rendeltetésszerű használat: 
A fény alkonyatkor automatikusan bekapcsolódik, pirkadatkor pedig kikapcsolódik.  A 
világítás maximális időtartama teljesen feltöltődött akkumulátorral és utántöltés nélkül kb. 
10 óra.  A készülékház felső részébe beépített napelemes modul feltölti a beépített 
akkumulátort.  Két kapcsolóval lehet a bekapcsolni vagy kikapcsolni a fényt, ill. átkapcsolni 
a villogó vagy a tartós fény között. A megvilágítás alkalmas a kültéri használat számára. 

Megjegyzés: Figyeljen arra, hogy a napelemes modul lehetőleg dél felé nézzen, és ne 
legyen árnyékban.  Észak felé való beállítás esetén a termék nem használható.  Télen a 
napelemes modul legyen mindig hómentes, és a nap általi rosszabb megvilágítás miatt 
rövidebb lesz a világítás időtartama. 

4. Használatba vétel 

1. Vegye ki a készülék részeit a csomagolásból, és gombolyítsa 
teljesen ki a napelemes modult a virágcsokorral összekötő vezetéket. 

2. Tűzze fel a földnyársat a napelemes modul és a virágcsokor aljára 
(1. kép). 

3. Kapcsolja most a napelemes modul alján lévő kapcsolót az "ON" 
(be) állásba.  A világítás most be van kapcsolva. 
A második kapcsolóval választhat a "tartós fény" és a "villogó fény" 
üzemmód közül (2. kép). 
Megjegyzés: Az “OFF” (ki) állásban a világítás ki van kapcsolva, és az 
akkumulátor nem töltődik. 

4. A vezérlőegységet és a virágcsokrot a földnyárssal beszúrhatja a 
talajba. 
A virágcsokor ágait tetszés szerint hajlítgathatja. Ne alkalmazzon eközben erőszakot, és 
ne hajlítsa el a LED-eket. 

A készülék használatba vétele ezzel befejeződött. 

Figyelem: 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 akkumulátor cseréje 
Egy-két év eltelte után az akku kapacitása csökkenni kezd, és ki kell cserélni. Új 
akkumulátort a kereskedelemben vagy a gyártótól lehet beszerezni. Csak azonos kivitelű 
akkumulátort szabad alkalmazni. 

1. Állítsa a baloldali kapcsolót az “OFF” (ki) állásba. 
2. Csavarja ki a ház alján található 4 csavart, és vegye le a fedelet (3. kép). 
3. Vegye ki az akkumulátort a tartójából.  
4. Rakja be az új akkumulátort helyes polaritással a tartóba (4. kép), és zárja le a házat 
a fentiek fordított sorrendjében, majd kapcsolja a kapcsolót ismét az “ON” állásba. 

Megjegyzés: Az elhasznált akkukat környezetbarát módon kell eltávolítani, nem 
valók a háztartási szemétbe. Kereskedője törvényileg kötelezett arra, hogy 
visszavegye az elöregedett akkukat.  

6. Működési hibák 

A lámpák sötétedéskor nem kapcsolódnak be.  
- Bekapcsolta a világítást? 
- - Idegen fényforrás (pl. utcai lámpa) szimulálja a nappali fényt a napelemen, és 
megakadályozza a sugárzók bekapcsolódását. Helyezze a lámpát egy sötétebb helyre.  

A lámpa sötétedéskor nem, vagy csak rövid időre kapcsolódik be.  
- - Akkucserénél esetleg felcserélte a pólusokat? 
- - Gyenge vagy hibás az akku? Cserélje ki az akkumulátort. 

7. Műszaki adatok 
A napelemes modul teljesítménye: 0,6 W 
Üzemi feszültség: 1,2 V 
Akkumulátor: NiMH 1,2 V/2000 mAh 
Fényforrás: 36 fehér világító dióda (LED) 
Világítási idő: max. 10 óra. teljesen feltöltött akkuval 

Az akkumulátor eltávolítása 
- - Az elhasznált akkukat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eltávolítani. 
- A felhasználó törvényileg köteles az elhasznált akkumulátorokat visszaszolgáltatni, 
pl. egy nyilvános hulladékgyűjtő telepen, vagy bárhol, ahol ilyen akkumulátorokat 
forgalmaznak. 
- - A károsanyag tartalmú akkuk az „áthúzott kuka” jelével és egy vegyjellel vannak 
megjelölve. 

NiMH 

Tudnivalók az akkumulátorokról 
- Az akkumulátorok nem valók gyerek kezébe.  Az akkukat ne hagyja szabadon 
heverni, mert fennáll annak a veszélye, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelik őket. 
- Elemeket és akkukat nem szabad rövidre zárni vagy tűzbe dobni. Robbanásveszély! 
- Ha a kifolyt vagy sérült akkumulátort megfogja, marási sérüléseket szenvedhet, ezért 
ilyenkor viseljen megfelelő védőkesztyűt. 
- - Az akkumulátorokat csak azonos típusúakkal cserélje le. Semmi esetre sem szabad 
elemeket berakni, mert azok nem tölthetők. 
- Az akkuk berakásakor ügyeljen a helyes polaritásra.  
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket (pl. tároláskor),   vegye ki belőle az 
akkukat, hogy megelőzze a kifolyásukból származó károkat. 

Eltávolítás: 
Tisztelt vásárló! 
Segítsen Ön is a hulladék eltávolításában. 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, változtatások 
joga fenntartva! 

 


