
ILUMINAT SOLAR DE GRĂDINĂ
Vă mul umim că a i ales magazinul nostru electronic pentru achizi ie. Vă rugăm săț ț ț

citi i cu aten ie instruc iunile înainte de utilizare pentru a evita utilizarea abuzivă. Apoiț ț ț
păstra i cu aten ie instruc iunile pentru referin e viitoare. În cazul dona iei sauț ț ț ț ț

împrumutului produsului, preda i-l întotdeauna, inclusiv acest manual. Produsul nuț
este destinat utilizării comerciale.

DESCRIEREA FUNC IONĂRII PRODUSULUIȚ

În timpul zilei, panoul solar extrage energia din razele soarelui i o stochează într-o baterie ș
solară. Noaptea, iluminatul este ac ionat din această energie stocată. Timpul de iluminare ț
depinde de loca ia geografică, condi iile meteorologice i sezonul. În condi ii normale, când ț ț ș ț
panoul solar este expus la lumina directă a soarelui timp de 6 ore, acesta se va aprinde 6-8 
ore pe timp de noapte.

ALEGEREA LOCA IEI IDEALE A LUMINILORȚ

Alege i un loc expus la lumina soarelui timp de 8 ore în timpul zilei. Într-un loc umbros, ț
bateria nu va fi complet încărcată, iar timpul de iluminare nocturnă va fi scurtat 
corespunzător. Nu ar trebui să existe alte surse puternice de lumină (de exemplu, lămpi 
stradale) lângă luminile solare, lumina pe care o emit ar opri senzorul luminii solare. Lămpile 
solare sunt ideale pentru iluminarea peluzelor, teraselor sau a altor zone de grădină.

TIPURI DE IARNĂ

Iarnă, păstra i panourile solare curate de zăpadă. Dacă panoul solar nu va putea primi ț
razele solare timp de cel pu in 6-8 ore în timpul zilei, timpul de iluminare de seară va fi redusț
semnificativ.

PRIMA UTILIZARE

A eza i luminile solare acolo unde dori i. Lăsa i comutatorul în pozi ia OPRIT pentru primele ș ț ț ț ț
24 de ore i abia apoi îl pute i comuta în pozi ia AUTO. Acest lucru trebuie făcut astfel încât ș ț ț
capacitatea bateriei să poată atinge maximul. Dacă luminile nu se aprind după acest timp, 
verifica i dacă întrerupătorul este în pozi ia AUTO, dacă bateria este introdusă corect i că ț ț ș
panoul solar este direct expus razelor solare.

PORNIREA ILUMINĂRII SOLARE

1. Dacă panoul solar este expus la lumina directă a soarelui timp de 24 de ore, 
schimba i pozi ia butonului de la OFF la AUTO.ț ț

2. Lumină se aprinde automat la amurg i se stinge când panoul solar este luminat.ș


