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A csomag tartalma / Az Ön által választott termék

1 db kezelési útmutató
1 db garanciajegy
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Műszaki adatok
Típus:

Cikkszám:

LED:

Szolárpanel:

Akkumulátor:

Védettségi
fokozat:

WK812-GSH

703183

1x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-GSL

703183

1x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-GHA

703183

4x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-GSR

703183

1x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-GSK

703183

1x 0,06 W

2 V, 40 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-GSM

703183

1x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-GST

703183

1x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-GSG

703183

1x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-KW

703183

1x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-GS

703183

1x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-MG

703183

1x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-GK

703183

1x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-GB

703183

1x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-DG

703183

25x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-DR

703183

25x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44
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Általános információk / Biztonság

Általános információk

A kezelési útmutató elolvasása és megőrzése
	Ez a használati utasítás a Napelemes LED-es díszlámpa termékhez tartozik.
Fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésre és a kezelésre vonatkozóan.
Mielőtt a Napelemes LED-es díszlámpát használatba veszi, figyelmesen olvassa el
a használati utasítást, különösen a biztonsági útmutatásokat. A jelen használati
utasítás figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérülésekhez vagy a Napelemes
LED-es díszlámpa károsodásához vezethet. A kezelési útmutató az Európai Unióban
érvényes szabványokon és szabályokon alapul. Külföldön vegye figyelembe az adott
ország speciális irányelveit és törvényeit is. További használat céljából őrizze meg
a kezelési útmutatót. Ha a Napelemes LED-es díszlámpát harmadik félnek továbbadja,
feltétlenül mellékelni kell hozzá ezen használati utasítást is.

Jelölések magyarázata
A következő szimbólumok és jelzőszavak kerülnek használatra a jelen használati utasításban,
a Napelemes LED-es lámpa terméken vagy a csomagoláson.

FIGYELMEZTETÉS!
F IGYELMEZTETÉS! Ez szimbólum/szó közepes kockázatú veszélyt jelez,
aminek halál vagy súlyos sérülés is lehet a következménye, ha nem kerülik el.
A CE-jelöléssel a gyártó megerősíti, hogy a jelen elektromos készülék megfelel
az érvényben lévő európai irányelveknek.
E z a szimbólum azt jelenti, hogy a termék földelt kisfeszültséggel működik.

IP44

V édve van fröccsenő víz és olyan szilárd tárgyak behatolása ellen,
amelyek átmérője 1 mm-nél nagyobb.

Biztonság

Rendeltetésszerű használat
A termék kizárólag magáncélú dekorációra készült. A termék ipari vagy más egyéb felhasználásra
nem alkalmas. Csak kültéri használatra ajánlott. Minden más használat nem rendeltetésszerű
használatnak minősül, és anyagi károkhoz vagy akár személyi sérülésekhez is vezethet.
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Biztonság
Biztonsági útmutatások

• A csomagolóanyagot és a nyári szolár dekorlámpát gyermekektől tartsa
távol! Nem gyerekjáték, sérülésveszély!
• Tartsa meg a csomagolást, hogy a terméket biztonságosan tudja tárolni.
• Kérjük, hogy ellenőrizze első üzembe helyezés előtt, hogy a termék szállítás
közben nem károsodott-e. Ha károsodást tapasztal, ne helyezze üzembe
a nyári szolár dekorlámpát, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
• Ne kapcsolja be a nyári szolár dekorlámpát, ha még a csomagolásban
található. Tűzveszély áll fenn.
• A LED-ek nem cserélhetők.
• A lámpa fényforrása nem cserélhető. Ha a fényforrás elérte élettartama
végét, akkor a teljes lámpát ki kell cserélni.
• Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
• Ne helyezze a készüléket közvetlenül érzékeny felületekre, mint pl. bútorra,
hanem használjon alátétet.
• A nyári szolár dekorlámpát ne tegye be mosogatógépbe.
• Élelmiszerekkel együtt történő használatra nem alkalmas.
• Erős szél vagy vihar esetén védje meg a lámpát, hogy elkerülje az üveg
vagy a kerámia eltörését.
Fontos utasítások a szolárpanelhez
• Az optimális világítási teljesítmény eléréséhez a nyári szolár dekorlámpát olyan helyre kell
állítani vagy akasztani, ahol napközben a lehető legtöbb napfényt tudja elnyelni.
A legjobb, ha a közvetlen napsugárzás irányába állítja, pl. déli irányba.
• Ugyanakkor ügyeljen arra, hogy a nyári szolár dekorlámpát ezen a helyen más fényforrások
(utcai lámpák, teraszvilágítás stb.) ne befolyásolják.
• Kerüljön mindenféle árnyékolást vagy lefedést (pl. szennyeződés, lomb vagy hó).
• Soha ne helyezze a nyári szolár dekorlámpát árnyékos helyre, mert az akkumulátor így nem
tud feltöltődni!
• A téli hónapokban a világítás időtartama rövidebb lehet, mivel kevesebb napsütéssel
kell számolni.

Akkumulátor biztonsági utasítások

FIGYELEM!
FIGYELEM! Robbanásveszély!
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Használat / Az akkumulátor cseréje / Tisztítás és tárolás

Az akku nem szakszerű kezelése robbanáshoz vezethet.
• Tartsa az akkut gyermekektől távol.
• Ne dobja az akkut tűzbe, ne tegye ki erős hőnek vagy közvetlen
napsugárzásnak (kifolyás veszélye).
• Soha ne zárja az akkukat rövidre, szedje szét őket.
• Kerülje a szembe jutást, illetve a bőrrel és nyálkahártyákkal való
érintkezést. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén az érintett
helyeket azonnal mossa le bőséges tiszta vízzel, és haladéktalanul
forduljon orvoshoz.
• Az akkut csak szakképzett villanyszerelővel cseréltesse ki.
Használat
Távolítsa el a szolárpanel fedelét az üveg- ill. kerámiatartóról, miközben azt enyhén felfelé
húzza. Kapcsolja a fedél alján lévő kapcsolót „ON” helyzetbe. A nyári szolár dekorlámpa most
már üzemkész. Feltöltött akku esetén a beépített alkonyszenzor a LED-et sötétedéskor
automatikusan bekapcsolja.

Az akkumulátor cseréje
Feltétlenül tartsa szem előtt az akkumulátorra vonatkozó fenti biztonsági utasításokat.
Az akkumulátorokra a garancia nem érvényes. Az akkumulátorok cseréje esetén a jelen
útmutató „Műszaki adatok” fejezete szerinti, kereskedelemben kapható akkumulátorokat
a következők szerint lehet alkalmazni. Az akkumulátorok cseréje előtt a lámpát feltétlenül
ki kell kapcsolni. Oldja ki a rekeszfedél csavarjait egy kicsi csillag-csavarhúzóval. Vegye ki az
elhasznált akkumulátort. Helyezze be az új akkumulátorokat a rekeszben látható jelöléseknek
megfelelően. Helyezze a fedelet a rekesz mélyedésébe, és húzza meg a fedél csavarjait egy
kicsi csillag-csavarhúzóval.
FIGYELEM! Feltétlenül ügyeljen az akkumulátor rekesz polaritás jelöléseire (+/-). Ellenkező
esetén fennáll a veszélye annak, hogy az akkumulátor megsérül és felrobban. Ügyeljen arra,
hogy ne okozzon rövidzárlatot. Az érintkezéseket az akkumulátor cseréje során tartsa távol
a fémes vagy nedves tárgyaktól. Ezt követően zárja be az akkumulátor rekeszt.

Tisztítás és tárolás
A nyári szolár dekorlámpa tisztításához, pl. por eltávolításához stb., használjon szöszmentes,
benedvesített kendőt. Semmiképpen se használjon alkoholt vagy oldószert a tisztításhoz!
Kérjük, ügyeljen arra, hogy az üveg- ill. kerámiatartót nem szabad mosogatógépbe tenni. Ha
nem használja a nyári szolár dekorlámpát, száraz helyen, az eredeti csomagolásban tárolja.
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Hulladékként ártalmatlanítás / Megfelelőségi nyilatkozat

Hulladékként ártalmatlanítás
A csomagolás ártalmatlanítása

A csomagolást fajták szerint ártalmatlanítsa. A keménypapírt és kartont tegye
a papírhulladékba, a fóliát az újrahasznosítható anyagokhoz.
Ne dobja a régi készüléket a háztartási hulladékba! Ha a lámpát többé már nem lehet
használni, minden felhasználó törvényi kötelessége a régi készüléket a háztartási
szeméttől külön leadni, pl. a lakóhelyén erre kijelölt gyűjtőhelyen. Ezáltal biztosítjuk,
hogy a régi készülékeket szakszerűen hasznosítsák, és ezáltal a negatív környezeti
hatásokat elkerüljük. Az elektromos készülékeket ezért az itt látható szimbólummal
látjuk el.
 e dobja az elemeket és akkumulátorokat a háztartási hulladékba! Felhasználóként
N
Önnek törvényi kötelessége minden elemet és akkumulátort, függetlenül attól,
hogy tartalmaz-e káros anyagokat *) vagy sem, a községe / városrésze vagy egy
kereskedelmi egység gyűjtőhelyén leadni, hogy eleget tegyen a környezetkímélő
ártalmatlanítás feltételeinek. A lámpát teljes állapotban (akkumulátorral együtt)
és csakis lemerülten adja le a gyűjtőhelyen!
*) jelölés: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom, Ni = nikkel

Megfelelőségi nyilatkozat
	Mi, az AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg,
Németország, kizárólagos felelősséggel kijelentjük, hogy a fentebb nevezett termék
teljesíti a felsorolt EU-irányelvek alapvető követelményeit. Az EU-megfelelőségi
nyilatkozat a garanciakártyán feltüntetett gyártói címen igényelhető.
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Származási hely: Kína
Gyártó:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
GERMANY
WKNF8738
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

703183

Kérjük forduljon a magyarországi
ALDI áruházakhoz.
07/2021
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