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Introduktion

Mange tak, fordi du har valgt solcelle deko lampe fra Lightzone. Du har dermed købt
et kvalitativt førsteklasses produkt, som opfylder de højeste effekt- og sikkerhedsstandarder.
Med henblik på korrekt håndtering og en lang levetid anbefaler
vi dig at overholde efterfølgende anvisninger.
Du bedes læse instruktionsbogen og specielt sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem forud
for anvendelse af lampen. Her finder du en lang række vigtige og nyttige anvisninger, som
forud for anvendelse skal forstås og overholdes af enhver bruger. Du bedes opbevare
instruktionsbogen og sørg for at den følger med ved videregivelse af udstyret.
Denne instruktionsbog kan også downloades som PDF-fil på internettet på vores hjemmeside.
Solcelle deko lampe
Model:
WK812-GSH/-GSL/-GHA/-GSR/-GSK/-GSM/-GST/
-GSG/-KW/-GS/-MG/-GK/-GB/-DG/-DR
IMPORTERET AF:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamborg
Tyskland
WKNF8739
www.wachsmuth-krogmann.com
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1x instruktionsbog
1x garantibevis

MODEL: WK812-GSH/-GSL/-GHA/-GSR/-GSK/-GSM/
-GST/-GSG/-KW/-GS/-MG/-GK/-GB/-DG/-DR
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Model:

Varenr.:

LED:

Solcellepanel:

Batteri:

Beskyttelsesgrad:

WK812-GSH

4326

1x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-GSL

4326

1x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-GHA

4326

4x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-GSR

4326

1x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-GSK

4326

1x 0,06 W

2 V, 40 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-GSM

4326

1x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-GST

4326

1x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-GSG

4326

1x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-KW

4326

1x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-GS

4326

1x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-MG

4326

1x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-GK

4326

1x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-GB

4326

1x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-DG

4326

25x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

WK812-DR

4326

25x 0,06 W

2 V, 50 mA

AA size 400mAh Ni-Mh

IP44

Generelt

Instruktionsbog gennemlæsning
og opbevaring
D enne instruktionsbog hører til solcelle
deko lampe. Den indeholder vigtige
oplysninger om installation og håndtering.
Instruktionsbogen, specielt sikkerhedsanvisningerne,
skal læses grundigt igennem, inden solcelle deko lampe
anvendes. Tilsidesættelse af denne instruktionsbog kan
forårsage alvorlige kvæstelser eller skader på personer
eller solcelle deko lampe. Instruktionsbogen er baseret
på de normer og regler, som er gældende i Det
Europæiske Fællesskab. I udlandet skal man også være
opmærksom på landsspecifikke retningslinjer og
bestemmelser.
Du bedes opbevare instruktionsbogen til senere brug.
Hvis du giver solcelle deko lampe videre til tredjemand,
skal du således også medlevere denne instruktionsbog.

Tegnforklaring
Følgende symboler og advarsler anvendes i denne
instruktionsbog, på solcelle deko lampe eller på
emballagen.
A DVARSEL! Dette symbol/advarsel
betegner en fare med en mellemstor
risikograd, som, hvis den ikke undgås, kan
medføre døden eller en alvorlig kvæstelse.
 ed CE-mærkningen bekræfter
M
producenten, at dette elektriske udstyr
overholder de gældende europæiske
retningslinjer.
D ette symbol betyder, at produktet
arbejder med lavspænding (SELV / PELV).

B eskyttet mod vandstænk og indtrængen
af faste stoffer, hvis diameter er større end
1 mm.

Sikkerhed

Korrekt anvendelse
Dette produkt er ikke egnet til kommerciel anvendelse.
Dette produkt er egnet som stemningsfuld belysning til
inden- og udendørs brug. Som dekoration kan den også
hænges op.

Sikkerhedsanvisninger

• Emballagemateriale og solcelle deko
lampe skal holdes utilgængelige for børn!
Ikke legetøj for børn, fare for kvæstelse!
• Gem emballagen, så produktet kan
opbevares sikkert.
• Forud for første anvendelse bedes du
kontrollere, om der er transportskader.
I så fald må solcelle deko lampe ikke tages
i brug, og du bedes tage kontakt til
serviceafdelingen.
• Tænd ikke solcelle deko lampen, når den
stadig er i emballagen. Der er brandfare.
• LED-pærerne kan ikke skiftes.
• Lyskilden i denne lampe kan ikke
udskiftes. Når lyskildens levetid er udløbet,
skal hele lampen udskiftes.
• Må ikke nedsænkes i vand eller andre
væsker.
• Lampen må ikke stilles direkte på sarte
overflader som f.eks. møbler, men der skal
anvendes en underskål.
• Solcelle deko lampe må ikke rengøres
i opvaskemaskine.
• Ikke egnet til anvendelse sammen med
fødevarer.

5

Vigtige anvisninger til solcellepanelet

Anvendelse

• For at opnå en optimal lysfunktion skal solcelle deko
lampe placeres på et sted, hvor den i løbet af dagen
kan absorbere maksimalt sollys. En placering med
direkte solstråler, f.eks. i sydlig retning, er derfor
bedst egnet.
• Sørg samtidig for, at solcelle deko lampe ikke
påvirkes af andre lyskilder på denne plads
(gadelygter, terrassebelysning etc.).
• Undgå enhver form for skygge eller afdækning
(f.eks. snavs, løv eller sne).
• Stil aldrig solcelle deko lampe på et skyggefuldt
sted, batteriet kan her ikke lades op!
• I vintermånederne kan lysetiden være kortere,
da der kan forventes færre solstråler.

Fjern låget med solcellepanelet fra glasset eller
keramikbeholderen ved ganske let at trække det opad.
På undersiden af låget sætter du kontakten i position
”ON”. Solcelle deko lampe er nu klar til brug. Ved opladet
batteri tænder den integrerede skumringssensor
automatisk LED-pærerne, når det bliver mørkt.

Sikkerhedsanvisninger batterier

ADVARSEL!
Eksplosionsfare!
Ukyndig håndtering af batteriet kan
forårsage en eksplosion.
• Hold batteriet på afstand af børn.
• Smid ikke batteriet ind i åben ild, udsæt
ikke batterier for stærk varme eller direkte
solstråler (fare for lækage).
• Batterier må aldrig kortsluttes eller skilles
ad.
• Undgå kontakt med hud, øjne og
slimhinder. De steder, som er ramt af
batterivæske, skylles straks med rigelige
mængder rent vand, og der søges straks
læge.
• Få kun batteriet udskiftet af en kvalificeret
elektriker.
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Batteriskift
Forud for skift af batteri er det vigtigt, at du slukker
lampen. Tag det brugte batteri ud. Læg det nye batteri
ind i batteriholderen i henhold til mærkningen.
BEMÆRK! Vær ubetinget opmærksom på
polaritetsmarkeringerne (+/-) i batterirummet.
I modsat fald er der fare for, at batteriet beskadiges
og eksploderer. Sørg for ikke at kortslutte kontakterne.
Ved batteriskift skal du holde kontakterne på afstand
af alle metalliske eller fugtige genstande. Luk derefter
batterirummet igen.

Rengøring og opbevaring
Når solcelle deko lampe skal rengøres for forurening som
snavs osv., anvendes blot en fnugfri, fugtig klud. Anvend
under ingen omstændigheder alkohol eller
opløsningsmidler til rengøringen! Vær venligst
opmærksom på, at glasset eller keramikbeholderen ikke
er egnet til opvaskemaskine. For at rengøre deko-glasset
for forurening som støv osv. skal du blot anvende en
fnugfri, fugtig klud. Alkohol eller opløsningsmidler må
under ingen omstændigheder anvendes! Vær
opmærksom på, at glasset ikke er egnet til
opvaskemaskine. Når det ikke anvendes, skal lyskæde
eller deko-glas opbevares på et tørt sted i emballagen.

Overensstemmelseserklæring
V i, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,
Lange Mühren 1, 20095 Hamborg,
Tyskland, erklærer på eget ansvar, at
produktet, som er nævnt længere oppe,
opfylder de grundlæggende krav i de
anførte EU-direktiver.
EU-overensstemmelseserklæring kan
rekvireres på den producentadresse,
som er anført på garantibeviset.

Bortskaffelse

Emballage bortskaffes
E mballagematerialet er delvist
genanvendeligt. Bortskaf emballagen
miljøvenligt og aflevér den på en
genbrugsplads. Bortskaf den på
en offentlig genbrugsplads.
B atterier og akkumulatorer må ikke
komme i dagrenovationen! Kasseret
udstyr må ikke komme i dagrenovationen!
Hvis produktet en gang ikke længere kan
bruges, er enhver forbruger lovmæssigt
forpligtet til at aflevere kasseret udstyr
separat fra dagrenovationen f.eks. på en
genbrugsplads i kommunen/bydelen.
Dermed sikres det, at kasseret udstyr
genbruges fagligt korrekt, og at negative
påvirkninger af miljøet undgås, derfor er
el-udstyr mærket med det her viste symbol.
B atterier og akkumulatorer må ikke
komme i dagrenovationen! Som
forbruger er du lovmæssigt forpligtet til at
aflevere alle batterier og akkumulatorer,
uanset om de indeholder forurenende
stoffer* eller ej, på en genbrugsplads i
kommunen/bydelen eller i forretningen, så
de kan bortskaffes på en miljøvenlig måde.
Aflevér kun batterierne i afladet tilstand på
din genbrugsplads!
* mærket med:
Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly, Ni = nikkel
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Service
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Du kan finde den seneste version af instruktionsbogen på vores hjemmeside på

www.wachsmuth-krogmann.com

© Copyright
Kopiering eller mangfoldiggørelse
(også i uddrag) kun med tilladelse fra:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamborg
Tyskland

Denne instruktionsbog inklusive alle dens dele er ophavsretsligt beskyttet.
Enhver genanvendelse ud over ophavsrettens snævre grænser er ulovlig og strafbar
uden tilladelse fra AHG Wachsmuth & Krogmann mbH.
Dette gælder især for kopiering, oversættelser, optagelse af mikrofilm og indlæsning
og behandling i elektroniske systemer.
Importeret af:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamborg
Tyskland
WKNF8739

