Mi az, amit elvárhatunk ettől a terméktől?

HU

New Line

Solar Lamp



6 ~ 8 óra

A napelemes kerti lámpa által kibocsájtott viszonylag csekély fény elsősorban

4 ~ 5 óra

kapubejáratok, garázs körzetében kiváló világítási segédeszköznek bizonyul,

 Télen, teljes napfény

3 ~ 4 óra

hatását különösen csoportos elhelyezés esetén tökéletesen kifejti.

 Télen, felhős

2 ~ 3 óra

A napelemes kerti lámpa első használata előtt:

☻ SOLAR kerti lámpa, monokristály vezérléssel,

♦ Távolítsa el a karton lapkát az elemtartó körzetéből! Ennek elmulasztása esetén

☻ 1 x szuperfényes LED,

NAPELEMES SZÍNVÁLTÓ KERTI LÁMPA
CIKKSZÁM GLO2055CC
ROZSDAMENTES ACÉL

nyáron, teljes napfény

 Nyáron, felhős

az akkumulátor képtelen töltéshez jutni és a lámpa nem világít!

☻ Hálózat mentes üzemeltetés,

♦ Minimum egy nap tökéletes napfény hatására az akkumulátor feltöltődik

☻ Szürkületkor a beépített fényérzékelővel a lámpa bekapcsol,

Karbantartás
Nedves, puha ronggyal a lámpa felszíne időszakosan letörölhető.
Semmilyen folyékony vagy egyéb tisztítószer nem alkalmazható!

☻ 1 x Ni-MH akkumulátorral szállítva,

FORGALMAZÓ: GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT.

A SOLAR lámpa elhelyezése

Jogainak érvényesítése érdekében a vásárlási blokkot őrizze meg!

H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.

1. Az akkumulátorok hatékony töltése érdekében a SOLAR kerti lámpákat

SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA

lehetőleg úgy helyezze el, hogy a SOLAR panel közvetlenül napfény hatása alatt

IMPORTŐR / FORGALMAZÓ: GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT.
H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.

legyen, fa vagy egyéb tárgy árnyékától mentes helyen.

http://www.global-export-import.eu
HIBAKERESŐ
Ha a
2. Győződjön meg arról, hogy a lámpa tetején található fényérzékelőt egyéb
fényhatás ne érje, mivel ez a SOLAR napelemes lámpa bekapcsolását

3. A SOLAR lámpa akkumulátorainak hatékony feltöltéséhez legalább két egymást

Ellenőrizze, hogy a lámpa a nap természetes fényén túlmenően további egyéb

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor feltöltődésekor a lámpa ne álljon árnyékos
helyen!

követő napos időszakra van szükség!

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelő polaritással, megfelelően vannak

érdekében olvassa el a használati utasítást!
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ellenőrizni:

mesterséges fényhatásban nem részesült.

sötétedéskor befolyásolhatja.

A kerti lámpák üzembehelyezése előtt a tartós használat

SOLAR lámpa nem világít sötétedéskor, célszerű az alábbi lépéseket

elhelyezve.
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