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Placering

Opladning
F!2lrste gang f!2lr brug, scet tcend/sluk pa ON, og lad den sta i direkte sollys 09 oplade
sa lcenge det er muligt.
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RengBring og vedligeholdelse
Brug kun en bl0d klud med vand som reng0ring af LED lampen. Brug ikke reng0rings
midler eller andet til vedligeholdelse.
Nar LED lampen ikke er brug i lcengere tid, skal batteriet ijemes, og opbevares et sted,
hvor der er k01igt og t0rt.

Udskiftning af batteri
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Lampen er ikke leget0j og skal holdes vcek fra b0m.
Batteri terminaler ma ikke kortsluttes.
Batteriet skal fjernes f0r lampen bortskaffes.
Tilsikre at batteriet sidder rigtigt i lampen(se markering ved batteri, hvordan det skal
monteres}.
Fjem batteriet hvis det lcekker, da det skader LED lampen.
Et lcekkende batteri vii vcere skadeligt for naturen, hvis det ikke smides korrekt ud.
Brug kun et opladeligt batteri se teknisk afsnit
Test altid LED lampen i et delvist m0rkt rum.
LED lampen er kun til udend0rs brug.
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ProblemlBsning
Hvis LED lampen Iyser meget svagt, hvor den star udenfor:
• Sikre at teend/sluk kontakten er pa ON.
• Hvis LED lampen Iyser meget svagt pa hvor den star udenfor:
Flyt LED lampen i dagtimerne til et andet sted med mere sollys, sa den kan oplade
optimalt.
• Undga belysning fra gadelamper, og anden kunstig belysning, nar det bliver m0rkt.
• Led panel skal veere peent og rent.
Hvis panel er beskidt vii det reducere opladning af batteriet.
• Der vii veere perioder, hvor LED lampen ikke kan oplade optimalt, grundet regn eller
danigt vejr.
Batteriet skal udskiftes efter en periode, da det bliver slidt, og kapaciteten dermed
bliver mindre. Udskift kun med et tilsvarende batteri, som har samme type og kapacitet.
Se afsnittet tekniske data.

Tekniske Data
• Solcellen har en nominel speending pa 1.2V Den er lavet vandteet materiale og er
vandbeskyttet(IP44 - splash water protected).
• Lyskilde: 1 x 0.06 W LED, Farve: Amber
,c,,~
• Opladeligt batteri: 1 x NiMH, 200 mAh,~~,~~:}....~ . '~k
• Maximallystid er cirka 8 timer.

Model: SOL-CIL895A
Dessin: 204634
ImportereUra Kina af Coop Danmark AlS
2620'Albertsland
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Dette symbol betyder at produktet skat indsamles og bortskaffes af
ski It fra husholdningsaffald.
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Dette symbol betyder at batterier skal indsamles og bortskaffes afskilt
fra husholdningsaffald.
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CE godkendt
Dieser Artikel erfUlit die Anforderungen der Richtlinie
Ober elektromagnetische Vertraglichkeit.
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