Fakkel solcellelampe
HN 3897
Brugervejledning

Læs denne brugervejledning, før solcellelampen tages i brug. Gem
brugervejledningen til senere brug.

Lampens dele
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Solpanel
LED-lys
ABS hus
Plastik jordspyd
ON/OFF kontakt
Forlænger til jordspyd

Elektrisk specifikation
Solpanel
NI-MH batteri
Vægt
Dimensioner
LED
Lys (lumen)
Levetid
Opladningstid
Auto identifikation
Beskyttelsesfunktioner
Levetid NI-MH batteri
Levetid solpanel

2V 150 mAh
600 mAh
335 g
Ø. 12 x H. 78 cm
3528 - 56 styk
20 lm
50.000 timer
8 timer
Dag-nat
Overopladning. Overafladning. Overspænding. Kortslutning
500 opladninger
Mere end 5 år

Sådan virker solcellelampen

I dagtimerne konverterer solpanelet i toppen af lampen sollys til elektricitet og
genoplader batteriet.
På solpanelet er der en fotosensitiv kontrol. Lyset tænder automatisk om natten,
hvor den oplagrede strøm bruges (man kan simulere nat ved at holde hånden
over solpanelet).
Når det bliver dag, slukkes lampen automatisk og går over til opladning af
batteriet.

Beskrivelse af solcellelampen

Solenergilamper er et produkt, der bruger solen til at producere energi. Denne
lampe bruger højeffektive solpaneler, der omdanner solenergi til elektrisk energi,
der oplagres i et batteri.
Batteriet leverer energi til LED-lys.
Denne optisk kontrollerede teknologi sikrer, at lampen automatisk oplades i
dagtimerne. Lampen tænder så automatisk, når det bliver mørkt. Lampen er let
at installere, den er vandtæt og bliver ikke skadet af solen.

Yderligere information
1.
2.

3.
4.

Lampen skal oplades i 8 timer i solen, før den bruges første gang.
Hvis der ikke er tilstrækkelig sol i 3 måneder, kan batteriet tabe strømmen. Så skal det oplades i
solskin. Når det er opladet, fungerer det normalt igen.
Hvis lyset blinker, betyder det, at batteriet er ved at løbe tør for strøm. Batteriet skal så oplades i
solskin. Hvis det ikke sker, holder lampen snart op med at fungere.
Hvis der ikke er stærkt sollys, eller når det er vinter, specielt i de nordlige lande, vil opladningstiden
til fuld opladning tage længere tid. Dette er normalt for solcelleprodukter.

Advarsel

1.
2.
3.

Hold lampen væk fra ild, og nedsænk aldrig lampen i vand for at undgå eksplosion og utætheder.
Lampen har ikke en oplader.
Lampen må ikke adskilles af andre end professionelle fagfolk for at undgå, at lampen bliver
beskadiget eller ødelagt.

Leveringsomfang
Fakkel solcellelampe
Brugervejledning
Plastik jordspyd
Forlænger til jordspyd

I henhold til WEEE’s direktiver må dette produkt ikke smides i skraldespanden. Det skal
afleveres på en genbrugsstation. På den måde hjælper du med at beskytte miljøet.
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