Solcellslampa med fackelmönster
HN 3897
Bruksanvisning

Läs denna bruksanvisning innan solcellslampan används. Spara
bruksanvisningen för framtida bruk.

Lampans delar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Solpanel
LED-ljus
ABS-hus
Plastjordspjut
ON/OFF-kontakt
Förlängning till jordspjut

Elektriska specifikationer
Solpanel
NI-MH batteri
Vikt
Dimensioner
LED
Ljus (lumen)
Livslängd
Laddningstid
Automatisk identifiering
Skyddsfunktioner
Livslängd NI-MH batteri
Livslängd solpanel

2V 150 mAh
600 mAh
335 g
Ø 12 x H 78 cm
3528 - 56 st.
20 lm
50.000 timmar
8 timmar
Dag-natt
Överladdning. Överurladdning. Överspänning. Kortslutning.
500 laddningar
Mer än 5 år

Så fungerar solcellslampan
Under dagtid konverterar solpanelen på lampans ovansida solljuset till
elektricitet och laddar batteriet.
På solpanelen finns en ljuskänslig kontroll. Ljuset tänds automatiskt på natten
där den lagrade strömmen används (man kan simulera att det är natt genom att
hålla handen över solpanelen).
Under dagen släcks lampan automatiskt och laddar batteriet.

Beskrivning av solcellslampan
Solenergilampor använder solen för att producera energi. Denna lampa består av
högeffektiva solpaneler som omvandlar solenergi till elektrisk energi, som sedan
lagras i ett batteri.
Batteriet levererar energi till LED-ljus.
Denna optiskt kontrollerade teknik säkerställer att lampan automatiskt laddas
under dagtid. Lampan tänds automatiskt när det blir mörkt. Lampan är enkel att
installera, den är vattentät och skadas inte av solen.

Ytterligare information
1.
2.
3.
4.

Lampan måste laddas 8 timmar i solen innan den kan användas första
gången.
Om det inte finns tillräckligt med sol i 3 månader kan batteriets ström minska. Då måste batteriet
laddas i solsken. När det har laddats fungerar lampan normalt igen.
Om ljuset blinkar innebär det att batteriet nästan är urladdat. Då måste batteriet laddas i solsken. Om
det inte laddas i solen, kommer lampan snart sluta fungera.
Om det inte finns starkt solljus eller om det är vinter, särskilt i de nordliga länderna, kommer
laddningstiden för fulladdning ta längre tid. Detta är normalt för solcellsprodukter.

Varning
1.
2.
3.

Håll lampan borta från eld och doppa den aldrig i vatten, för att undvika explosioner och läckor.
Lampan har ingen laddare.
Lampan får intet tas isär av andra än professionella fackmän för att undvika att lampan skadas eller
förstörs.

Leveransomfattning
Solcellslampa med fackelmönster
Bruksanvisning
Plastjordspjut
Förlängning till jordspjut

I enlighet med WEEE-direktiven får denna produkt inte slängas i hushållssoporna. Den
måste lämnas på en återvinningscentral. På så sätt hjälper du att skydda miljön.
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