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Ez a használati útmutató kizárólag ehhez a termékhez tartozik.  Az útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz az 
üzembe helyezéshez és kezeléshez.  Legyen erre tekintettel, akkor is, ha másnak továbbadja a terméket. 
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 leírások 
és dokumentációk a gyártónál vannak letéve.        
Ennek az állapotnak a fenntartása és a veszélytelen működés biztosítása érdekében Önnek, mint felhasználónak be kell 
tartania e használati útmutató előírásait! 
 
2. Biztonsági előírások 
A kezelési utasítás 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. 
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. 
Ipari alkalmazás esetén vegye figyelembe az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos berendezésekre és szerelési 
anyagokra vonatkozó baleset-megelőzési rendszabályait is. Ez a készülék magánhasználatra készült.  
 
3. Rendeltetésszerű használat 
A napelemes lámpa kültéri használatra való. Mivel a lámpabúra üvegből van, télen, fagy és hó esetén a lámpát beltéri 
helyiségben kell tárolni.  
A beépített akku a lámpatest felső részében lévő napelemes cellák által töltődik fel.  Alkonyatkor a lámpa automatikusan 
bekapcsolódik, és napfelkeltekor ismét kikapcsolódik. Fényforrásként egy nagy teljesítményű világítódióda (LED) van 
behelyezve.  Ez a LED nagy fényerőt garantál, csekély áramfelvétel mellett. 
-- Gondoljon azonban arra, hogy kevés napsütés esetén, és a téli hónapokban a világítás időtartama lecsökken.  -- 
Megjegyzés: Ha hosszabb ideig nincs napsütés, az akku nem töltődik fel kellő mértékben, így nem tud állandóan üzemkész 
állapotot biztosítani.  
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a lámpa meghibásodott.  Várja meg a következő napsütéses időszakot, és a lámpa 
ismét működni fog, vagy töltse fel a közbenső időben az akkut egy, a kereskedelemben kapható töltőkészülékkel.  
 
4. Üzembe helyezés 
1. Óvatosan vegye ki a lámpa részeit a csomagolásból.  
2. Vegye le óvatosan a borítást az alsó (üveg) részről (1. ábra), és állítsa a kapcsolót 
“ON” (be) állásba (2. ábra). 
3. Tegye vissza a borítást ismét óvatosan az üveg világítótestre.  
Megjegyzés: Kérjük, kezelje óvatosan, ne erőltesse a feltételt.  
A napelemes lámpa most már aktív. 
Megjegyzés: Az üveg alsó rész törékeny.  Soha ne állítsa a lámpát olyan felületre, ami 
nem szilárd, és ne tegye az asztal szélére.  Fennáll a törés veszélye, és a szilánkok által 
sérülés is előfordulhat.  
Megjegyzés:  A világítás időtartama erősen függ a napközbeni napsütés erősségétől és 
időtartamától. Ha a lámpa az első estén még nem világít, várjon ki egy napsütéses napot. 
 

 

 

 

5. Az akkumulátor cseréje 
1. Vegye le óvatosan a borítást az alsó üveg részről (1. ábra), és állítsa a kapcsolót “OFF” (ki) állásba (2. ábra). 
2. Vegye ki a kimerült akkut az akkutartó rekeszből, és tegyen be egy új akkut a rekeszbe, a helyes pólusokra ügyelve.  
Ajánlatos az új akkut a behelyezés előtt egy akkutöltő készülékben feltölteni.  
4. Tegye a kapcsolót ismét az “ON” (be) állásba.  
3. Zárja le a lámpát a fentiek fordított sorrendjében.  
Megjegyzés: Az elhasznált elemeket vagy akkumulátorokat környezetbarát módon kell eltávolítani; nem valók a háztartási 
hulladékba. Kereskedője törvényileg kötelezett arra, hogy visszavegye az elöregedett akkukat.  
 
6. Működési hibák 
A lámpa sötétedéskor nem kapcsol be.  
- Idegen fényforrás (pl. utcai lámpa) szimulálja a nappali fényt, és megakadályozza a lámpa bekapcsolódását. Helyezze át a 
lámpát egy sötétebb helyre. 
A lámpa sötétedéskor nem, vagy csak rövid időre kapcsol be.  
- Be van kapcsolva a készülék? 
- Gyenge vagy hibás az akku. Cserélje ki az akkut. 
 
7. Műszaki adatok 
Tápfeszültség: 1,2 V 
Akku: 1 db NiMh 1,2 V/600 mAh mikroakku, (AAA) 
Fényforrás: 1 db fehér világítódióda (LED) 
Napelemes modul: krisztallin szilicium 
Világítási idő: max. 8 óra teljesen feltöltött akkuval 
 
Az akkumulátor ártalmatlanítása 
- Az elhasznált akkukat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eltávolítani. 
- A felhasználó törvényileg köteles az elhasznált akkumulátorokat visszaszolgáltatni, pl. a nyilvános hulladékgyűjtő helyeken, 
vagy bárhol, ahol ilyen akkukat forgalmaznak. 
- A káros anyag tartalmú akkuk az „áthúzott kuka” jelével és egy vegyjellel vannak megjelölve. 
 
Tudnivalók az akkukról 
Az akkumulátorok nem valók gyerekek 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 sérülést 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 az akkukat, hogy megelőzze a kifolyásukból 
származó károkat. 
 
Ártalmatlanítás 
Tisztelt vásárló! 
Segítsen Ön is a szakszerű hulladék kezelésben. 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 szemétládába, hanem vigye el az elektromos hulladékok kommunális hulladékgyűjtő 
helyére. 
Köszönjük az együttműködését. 


