
  Nota importante

 Solarspot
 N°. 807610

Gentile Cliente,

richiamiamo la Sua attenzione sulla seguente rettifica alle istruzioni per l‘uso nel 
capitolo:

Messa in funzione
c) Accendere e spegnere

Per la carica della batterie, l‘interruttore di accensione/spegnimento, sul 
retro del modulo solare, deve trovarsi in posizione „ON“. Al primo utilizzo 
del prodotto, lasci in carica le batterie per un periodo di circa 12 ore.

• Porti l‘interruttore di accensione/spegnimento in posizione „ON“. Gli spot alogeni si 
illuminano quando inizia a fare buio. 

In genere, durante i mesi invernali si deve prevedere una minore durata di 
illuminazione.

• Per spegnere il prodotto, porti l‘interruttore di accensione/spegnimento in posizione 
„OFF“.
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Szanowny Kliencie,

Proszę zwrócić uwagę na następujące korekty w instrukcji obsługi w rozdziale:

Uruchamianie
c)	 Włączanie	i	wyłączanie

Aby naładować akumulator, włącznik/wyłącznik z tyłu modułu słonecznego 
musi być ustawiony na pozycji „ON“. W przypadku pierwszego użycia 
produktu akumulatory należy ładować przez około 12 godzin.

• Ustaw włącznik/wyłącznik na pozycji „ON“ Światła włączą się zaraz po zmroku.

W miesiącach zimowym jest generalnie mniej światła.

• Aby wyłączyć produkt ustaw włącznik/wyłącznik na pozycji „OFF“.
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