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Lampa słoneczna, ścienna Esotec Sunny, stal szlachetna 

Instrukcja obsługi 

Numer produktu: 571564 
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Instrukcje te odnoszą się wyłącznie do niniejszego produktu, zawierają one istotne informacje 
przydatne podczas pierwszego użycia. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu oraz - 
w razie zmiany właściciela - dołączyć ją do produktu. 

1. Wprowadzenie 

Drogi użytkowniku, bardzo dziękujemy za zakup lampy słonecznej Sunny. Produkt, który właśnie 
zakupiłeś, wykonany został z zastosowaniem najnowszej z istniejących technologii. Produkt ten 
spełnia wszystkie wymagania stawiane przez regulacje prawne państw Europejskich. Zgodność ta 
potwierdzona jest kompletną dokumentacją znajdującą się w posiadaniu producenta. Aby 
zagwarantować bezpieczne i poprawne użytkowanie przedmiotu użytkownik powinien przestrzegać 
zapisów niniejszej instrukcji. 

2. Instrukcje bezpieczeństwa 

 W przypadku wszelkich uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zapisów 
niniejszej instrukcji, gwarancja producenta ulega unieważnieniu. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za dodatkowe szkody wynikłe z tego tytułu, z uwzględnieniem 
uszkodzeń/zniszczenia mienia oraz obrażeń ciała. Również w tym przypadku prawa nabyte z tytułu 
gwarancji ulegają unieważnieniu. 

Z uwagi na konieczność przestrzegania norm bezpieczeństwa (CE) zabronione jest wprowadzanie 
zmian i modyfikacji urządzenia - powinno być ono używane jedynie w sposób opisany w niniejszej 
instrukcji. Dodatkowe zasady przeciwdziałania wypadkom oraz te związane z pracą ze sprzętem 
elektrycznym pozostają w mocy w przypadku wykorzystywania urządzenia w miejscu pracy. 

3. Użytkowanie zgodnie z wymogami 

Lampa słoneczna przeznaczona jest do użytku zewnętrznego. Wbudowany panel słoneczny - 
zlokalizowany w górnej części lampy - odpowiedzialny jest za ładowanie znajdującej się w lampie 
baterii. W ciemności lampa włącza się automatycznie, wyłączając się samoczynnie przy wschodzie 
słońca. Źródłem światła lampy są trzy diody LED zapewniające mocne światło przy minimalnym 
zużyciu energii. 

Należy mieć na uwadze, że w przypadku niewielkiej ilości światła słonecznego docierającego do 
panelu słonecznego w ciągu dnia (pochmurny dzień lub pora zimowa) ilość światła emitowanego 
przez lampę podczas pory nocnej może ulec zmniejszeniu. W przypadku, gdy akumulator baterii nie 
otrzymuje wystarczającej ilości energii słonecznej przez przedłużający się okres czasu, lampa może w 
konsekwencji nie być gotowa do podjęcia pracy. Nie oznacza to jednak awarii urządzenia - po 
ponownym doładowaniu akumulatorów w dni słoneczne lampa wróci do normalnego trybu pracy. 
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4. Początek pracy 

1. Należy ostrożnie wyjąć z opakowania wszystkie znajdujące się w nim elementy. 

2. Należy ostrożnie połączyć część lampy umieszczaną w ziemi z jej trzonem i następnie 
umieścić tak połączony element w ziemi. Nie należy używać w tym celu nadmiernej siły! 

3. Znajdujący się pod kopułą lampy przycisk należy ustawić w pozycji 'ON', a następnie 
delikatnie umieścić górną części lampy na znajdującym się na jej trzonku module odbiornika. 

Lampa jest gotowa do pracy. 

Montaż naścienny: 

Należy odkręcić mocowania znajdujące się w podstawie ściennej lampy, a następnie zamontować ją 
na ścianie za pomocą dostarczonych wkrętów. Następnie, na tak zamontowanej bazie należy 
umieścić główne komponenty lampy. 

UWAGA: Aby nie zarysować podstawy ściennej lampy nie należy do jej zamocowania na ścianie 
używać ostro zakończonych narzędzi. 

UWAGA: Ilość światła wydzielanego przez lampę jest bezpośrednio zależna od ilości światła jakie 
dociera do panelu słonecznego podczas dnia. Podczas miesięcy zimowych ilość światła emitowanego 
przez lampę w nocy ulega zwykle obniżeniu. Należy również pamiętać, że z uwagi na małą ilość 
skumulowanej energii lampa może nie zadziałać prawidłowo pierwszego dnia. W takiej sytuacji 
należy poczekać na słoneczną pogodę. 

 



www.conrad.pl 

                                                                                                                               

Strona 4 z 5 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., 

Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

5. Wymiana akumulatorów. 

1. Trzymając górną część lampy należy odkręcić jej część dolną zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. 

2. W ten sam sposób należy również odkręcić głowicę rozpraszającą światło. 

3. Należy otworzyć komory bateryjne zwalniając ich klapki za pomocą przycisków. 

4. Należy wyjąć stare akumulatory oraz zastąpić je nowymi - należy pamiętać o zachowaniu 
odpowiedniej polaryzacji nowych akumulatorów podczas ich umieszczania w komorze 
baterii. Zaleca się by nowe akumulatory przed umieszczeniem w lampie słonecznej zostały 
załadowane za pomocą tradycyjnej ładowarki akumulatorowej. 

5. Ostatnim krokiem jest ponowne złożenie lampy. 

UWAGA: Zużytych baterii nie należy utylizować razem z innymi typowymi odpadkami - należy zrobić 
to w sposób pozwalający zachować maksymalną dbałość o środowisko naturalne. Sprzedawcy 
sprzętu elektronicznego są prawnie zobligowani do przyjęcia i utylizacji zużytych 
baterii/akumulatorów. 

 

6. Możliwe usterki 

- Lampa nie włącza się automatycznie po zapadnięciu zmierzchu. 

- Istnieje możliwość, że zewnętrzne - symulujące warunki dzienne - źródło światła (np. lampa uliczna) 
uniemożliwia lampie wykrycie pory nocnej. Należy przemieścić lampę słoneczną w ciemniejsze 
miejsce. 

- Lampa nie włącza się po zapadnięciu zmierzchu lub włącza się jedynie na krótki okres czasu. 

- Czy lampa została poprawnie podłączona? 

- Możliwe, że akumulatory/baterie zasilające lampę są wyczerpane lub wadliwe. Należy spróbować je 
wymienić. 
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7. Dane techniczne 

Napięcie: 2.4 V 
Zestaw akumulatorów: 2 x NiMh 1.2 V/900 mAh 

Źródło światła: 3 białe diody świetlne (LED) 
Panel słoneczny: kryształy krzemu 
Emisja światła: maksymalnie 12 godzin na w pełni załadowanych akumulatorach 

Utylizacja baterii 

- Zużyte baterie oraz akumulatory powinny zostać we właściwy sposób zutylizowane. 

- Nabywca jest zobligowany do dostarczenia zużytych akumulatorów do miejsca przyjmującego tego 
typu odpady do utylizacji (sklepy oraz inne miejsca dystrybucji baterii/akumulatorów mają obowiązek 
przyjmowania ogniw zużytych). 

 

- Baterie, które zawierają szkodliwe substancje oznaczone są specjalnym symbolem przekreślonego 
kosza na śmieci, oraz zawierają symbol chemiczny; Cd (bateria zawiera kadm), Hg  (bateria zawiera 
rtęć), Pb (bateria zawiera ołów). 

Importer: 

esotec GmbH, Etzenrichterstr. 14, D-92729 Weiherhammer 
Tel.-Nr: 09605-92206-28, Fax.-Nr: 09605-92206-10, 
e-mail:info@esotec.de, www.sunnytrend.de 

Hersteller Art.-Nr: 102094 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 


