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Rendeltetésszerû használat. 
A termék egy háttérvilágítással rendelkezõ házszám. 

Egy beépített napelemnek köszönhetõen a behelyezett akkuk megfelelõ környezeti fényerõ 
esetén feltöltõdnek. Alacsony környezeti fényerõ esetén a beépített LED aktiválódik és az 
elõlapra ragasztott házszámtábla háttérvilágítást kap.  
Így éjszaka a házszám könnyen felismerhetõ (nem csak a vendégek de pl. a mentõk stb. 

számára is). 
Ahhoz, hogy az akkuk megfelelõen feltöltõdhessenek, a napelemes házszámtáblát a ház 
árnyékolás nélküli déli, keleti vagy nyugati oldalára kell elhelyezni. 
Feltétlenül tartsa be a jelen használati útmutató biztonsági és szerelési elõírásait. 

A termék megfelel a nemzeti és  európai  törvényi elõírások követelményeinek.  Az összes 
elõforduló cégnév és készülék megnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve. Minden jog 
fenntartva.  

A szállítás tartalma 

• Napelemes házszámtábla 

• Számokat és betûket tartalmazó matrica készlet 
• 3 db NiMH akku (már a napelemes házszám akkutartójába behelyezve) 
• Furatsablon 

• Használati útmutató 

A szimbólumok magyarázata 

A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék ápolása, használata vagy kezelése 
közben fellépõ rendkívüli veszélyekre figyelmeztet. 

A „nyíl“-szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal. 

Biztonsági tudnivalók: 

A használati útmutató elõírásainak be nem tartásából eredõ károk esetén 
érvényét veszíti a szavatosság/garancia! A következményes károkért nem 

vállalunk felelõsséget.  
A szakszerûtlen kezelésbõl vagy a biztonsági elõírások figyelmen kívül 
hagyásából eredõ tárgyi- vagy személyi károkért nem vállalunk 
felelõsséget. Ilyen esetekben érvényét veszti a szavatosság/garancia.  

• Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a készülék önkényes 

átalakítása és/vagy  átépítése  nem megengedett.   
• A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. 

• Ne tegye ki a készüléket szélsõséges hõmérséklet, erõs rezgések 

behatásának, vagy erõs mechanikai igénybevételnek. 
• Vigyázat, LED-világítás: Ne nézzen bele a LED-fénysugárba. Ne 
nézzen bele közvetlenül vagy optikai mûszeren keresztül.  
• Ha a termék megsérül, ne használja tovább, hanem 

vizsgáltassa/javíttassa meg azt egy szakemberrel vagy környezetbarát módon 
távolítsa azt el. 
• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, ez a 
gyerekek számára veszélyes játékszerré válhat! 

• Ha még lennének kérdései, amelyekre ebben az útmutatóban nem 
kapott választ, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy másik szakemberhez.  
Tudnivalók az akkumulátorokról 
• Az akkumulátorok nem valók gyerekek kezébe.  Ne hagyja szabadon heverni 

az akkukat. Fennáll annak a veszélye, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelik õket. Ha a 
lenyelés mégis elõfordul, azonnal keressen fel egy orvost.  

• Ne nyissa fel, ne zárja rövidre, és ne dobja tûzbe az akkukat, mert ez robbanásveszélyes. 

• Ügyeljen az akku behelyezésénél a helyes polaritásra (plusz/+ és mínusz/- jelek). 

• Az elöregedett vagy elhasznált akkukból kémiai folyadékok szivároghatnak ki, amelyek a 
készüléket károsítják.  A kifolyt vagy sérült akku a bõrrel érintkezésbe jutva marási 
sérüléseket okozhat, ezért viseljen ilyenkor megfelelõ védõkesztyût. 

• Csak megfelelõ méretû és ajánlott típusú akkukat használjon. 

• A napelemes házszámtáblába kizárólag akkukat helyezzen, soha ne használjon 
újratölthetõ elemeket. Tûz- és robbanásveszély! 

Üzembe helyezés 

a) Házszám felragasztása 

• Ha a világító kijelzõn védõfólia van, azt húzza le.  

• Ragassza fel a házszámot a világító mezõre. 

Ahhoz, hogy a számok/betûk középen helyezkedjenek el többjegyû házszám 
esetén, érdemes a számokat/betûket  a matricából kivágni. 

Ezután helyezze fel helyesen a számokat/betûket a világító mezõre. 

Csak ezután távolítsa el a védõfóliát és ragassza fel a számokat ill. betûket. 

• Nyomja rá a számokat/betûket úgy, hogy ne maradjon légbuborék (az esetleges 
légbuborékokat nyomja kifelé, amíg teljesen el nem tûnnek, ugyanúgy mint egy mobiltelefon 

védõfólia esetén). 

b) A védõcsík eltávolítása az akkutartóból 
• Az akkutartóban az akkuk és az elektromos érintkezõk között egy mûanyag csík található, 

ami megakadályozza az akkuk mélykisülését szállítás közben. 

• Nyissa ki elõször az akkutartót úgy, hogy a fedelét egy kicsi felfelé nyomja a nyíl 
irányába, majd vegye le az akkutartó fedelét. 

• Húzza ki a védõcsíkot, a lenti ábrának megfelelõen. 
• Helyezze vissza az akkutartó fedelét helyes irányban és reteszelje azt vissza. 

 

c) A napelemes házszámtábla felszerelése 

Ahhoz, hogy az akkuk megfelelõen feltöltõdhessenek, a napelemes házszámtáblát a ház 

árnyékolás nélküli déli, keleti vagy nyugati oldalára kell elhelyezni. 

Ha a ház északi felére szereli a terméket, akkor a napfény túlnyomó részt nem 
tudja feltölteni az akkukat és a napelemes házszám LED-jei nem képesek majd 
éjszaka világítani. 

Továbbá ügyeljen arra, hogy a napelemet télen nem borítsa el a hó. 

Egy utcai lámpa fénye okozhatja azt, hogy a napelemes házszám világítása nem 
kapcsol be. 

A felszerelés helyét ezért gondosan kell kiválasztani, mielõtt a napelemes 
házszámot tartósan a ház valamelyik külsõ oldalára szerelné. 

Ügyeljen arra, hogy bizonyos helyeken a házszámtáblák elhelyezésére 

és kialakítására jogszabályok vonatkoznak (pl. mûemlékvédelem alatt 
álló épületek esetén). 

• A szereléshez a fal tulajdonságaitól függõen 3-3 db csavar és tipli szükséges. A csavarok 
ill. fúrási lyukak megfelelõ elhelyezéséhez használja a mellékelt furatsablont. 

• Akassza fel a napelemes házszámtáblát a csavarokra és ellenõrizze, hogy fixen 
helyezkedjen el a falon. 

• Ha a napelemen felül egy szállítási védõfólia van, akkor azt távolítsa el róla.  
 

Használat 
• Kiszállításkor az akkuk üresek. Ahhoz, hogy a napelemes házszámtábla mûködhessen, 
szükség van elõször egy vagy két napsütéses napra, hogy az akkuk kellõen feltöltõdjenek. 

Lehetõség van arra is, hogy az akkukat kivegye a napelemes házszámtáblából 
és a NiMH akkukat egy normál akkutöltõvel feltöltse. 

Amikor visszahelyezi az akkukat a napelemes házszámtáblába, ügyeljen a 
helyes polaritásra (plusz/+ és mínusz/- pólusok). 

• Tartósabb rossz idõjárás esetén, ill. télen rövidebb világítási idõtartammal kell számolni, 
mint nyáron. 

Akkucsere 

Az akkuk élettartama korlátozott Ha azt veszi észre, hogy elegendõ 

napsugárzás ellenére is nagyon rövid a világítási idõtartam, cserélje ki az 
akkukat (legkésõbb kb. 2 évente). 

• Vegye le a falról a napelemes házszámtáblát. 

• Nyissa ki az akkutartót úgy, hogy a fedelét egy kicsi felfelé nyomja a nyíl irányába, majd 
vegye le az akkutartó fedelét. 

• Cserélje ki a három akkut azonos típusú új akkukra (típusmegjelölés a "Mûszaki adatok" 
fejezetben). Az akkuk berakásakor ügyeljen a helyes polaritásra  (vegye figyelembe a 
plusz/+ és mínusz/- jelölést).  

Nagyobb kapacitású akkukat is használhat. 
 

• Helyezze vissza az akkutartó fedelét helyes irányban és reteszelje azt 
vissza. 

• Akassza vissza a napelemes házszámtáblát a falra és vizsgálja meg, hogy fixen a falon 
marad-e. 

Karbantartás és tisztítás 

A készülék egy esetleges  akkucserén kívül nem igényel karbantartást. Az alkalmazott LED 
fényforrások fixen be vannak építve, nem cserélhetõk ki.  

Karbantartást vagy javítást csak szakemberrel vagy szakszervizzel 
végeztessen. 

A készülék külsejét csak egy vízzel enyhén megnedvesített tiszta, puha ruhával tisztítsa. 

Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket vagy kémiai oldatokat, mivel ezek a 
készülékházat tönkreteszik, vagy a mûködést károsan befolyásolják.  

 



Soha ne írányítsa kerti locsolócsõ vagy nagynyomású tisztító vízsugarát a napelemes 
házszámtáblára, mert tönkremegy. 

A napelem borítását kb. évente egyszer meg kell tisztítani. A napelemen lévõ 
por és szennyezõdés csökkenti a töltõáramot és így a világítási idõtartamot is. 

Eltávolítás 

a) Általános tudnivalók 

A termék nem való a háztartási hulladék közé. 
A készüléket élettartama leteltével távolítsa el a törvényi elõírásoknak 
megfelelõen; adja le például egy megfelelõ hulladékgyûjtõ állomáson. 

Vegye ki az akkukat, és a terméktõl elkülönítve távolítsa el azokat.  

b) Az elhasznált akkuk eltávolítása 

Mint végfelhasználót, törvény kötelezi (elemekre vonatkozó rendelet) minden elhasznált 
akku és elem leadására, tilos õket a háztartási szemétbe dobni! 

A károsanyag-tartalmú akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, 
amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a 

figyelmet! A mérvadó nehézfémekre vonatkozó jelölések a következõk: Cd = 
kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Az elhasznált akkumulátorokat 
térítésmentesen leadhatja a lakóhelyén lévõ gyûjtõhelyeken, 

szaküzleteinkben vagy minden olyan helyen, ahol akkumulátort árusítanak. Ezzel eleget tesz 

törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez! 
Hibaelhárítás 

A LED-ek nem aktiválódnak. 
• Elsõ üzembe helyezéskor el kell távolítani a mûanyag csíkot az akkutartóból. 

• Az akkuk üresek (hosszabb ideig nem érte napsugár a napelemet, pl. tartós rossz 
idõjárás esetén vagy télen). 

• Az akkuk hibásan vannak berakva. 
• A napelemes házszámtábla rossz helyre van szerelve és pl. egy utcai lámpa fénye 
nappali fényt szimulál. 

A LED-ek csak nagyon rövid ideig világítanak. 

• Az akkuk üresek (hosszabb ideig nem érte napsugár a napelemet, pl. tartós rossz 
idõjárás esetén vagy télen). 

• Az akkuk elhasználódtak és nem képesek többé energiatárolásra. Cserélje ki a 
napelemes házszámtábla akkuit újakra. 

Próbálkozhat azzal is, hogy az akkukat egy NiMH hengeres akkukhoz való normál 
akkutöltõvel többször feltölti és kisüti, hogy "felfrissítse" az akkukat. A jó minõségû 
akkutöltõk ehhez megfelelõ funkcióval rendelkeznek. 

Mûszaki adatok 

Fényforrás ........................................ 5 db LED (fixen beépített, nem cserélhetõ) 

Tápellátás .........................................3 db NiMH ceruzaakku (egyenként 1,2 V, 
1300 mAh) 

Fényszín .......................................... 3000 K (melegfehér) 

Világítási idõtartam ........................... Feltöltött akkuk esetén max. kb 20 óra 

Védettség: IP44 

Használat helye ................................ Kültéren 

Méret (Sz x Ma x Mé): 280 x 280 x 50 mm 

Súly...................................................890 g 

A méretekben és súlyban csekély eltérések gyártástechnikai okok folytán elõfordulhatnak. 

Jelen használati útmutató a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus-Conrad-Str. 1, D-
92240 Hirschau (www.conrad.com).  

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva.  Mindennemû másolat, pl. fotokópia, 
mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli 
engedélyével lehetséges.  Utánnyomtatás, akár kivonatos formában is, tilos.  

Jelen használati útmutató megfelel  a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. A  
mûszaki és kivitelezési változtatás jogát fenntartjuk.        
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