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steck! SS 1M / Napelemes fém kerti lámpa 

steck! SS 1P / Napelemes műanyag lámpa 

 

 

 

 

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a következő utasításokat az Ön biztonsága és biztonságos üzembe 
helyezés érdekében. Kérjük, a használati útmutatót őrizze meg biztonságos helyen! 

SZOLÁR LÁMPA MŰKÖDÉSE 

A nappali órákban a szolár panel energiát gyűjt be a napból, amit  a beépített újratölthető akkumulátor 
elektromossággá alakít és tárol. Éjszaka, a lámpa az akkumulátorban felhalmozódott energia felhasználásával 
fényt bocsát ki. A tárolt energia és annak felhasználhatósága függ az időjárási viszonyoktól, a nap erejétől, a 
napos órák számától, stb. 

A MEGFELELŐ HELY KIVÁLASZTÁSA 

A legjobb eredmény érdekében válasszon szabadtéri helyet, ahol közvetlen napsugárzás érheti a terméke, ahol 
a szolár panelt legalább 8 órán keresztül éri napsugárzás minden nap. Kerülje a termék más világítási forrás 
közelében történő elhelyezését (pl. utcai lámpa), mert ezek akadályozhatják a szolár lámpa megfelelő 
működését. A szolár lámpa legideálisabb elhelyezését járdák mellé, virágágyas szegélyekhez, zöld füves 
részekre ajánljuk. 

ÜZEMBE HELYEZÉS 

• Használat előtt kérjük, győződjön meg róla, hogy a termék nem sérült meg a szállítás során. 
Amennyiben a termék sérült, úgy azt használni tilos! 

• Kérjük, a terméket ne szerelje szét! 
• A termék károsodásának elkerülése érdekében a készüléket ne tegye ki szélsőséges időjárási 

körülménynek (jég, hó, jégeső és árvíz). Ne helyezze a készüléket közvetlenül öntözőrendszer 
mellé! 

• Csatlakoztassa a napelemes szolár részhez a földben szúrható szárat. 
• Válassza ki a megfelelő helyet, majd szúrja a terméket a földbe kézzel. Kérjük, ne használjon 

semmilyen eszközt (pl. kalapács) a leszúráshoz, mert balesetveszélyes lehet és a készülék is 
megsérülhet. 

• Az első használat előtt ajánlott felölteni a beépített akkumulátort legalább 48 órán keresztül, 
közetlen napfény segítségével. Fontos, hogy a terméken elhelyezett ON-OFF kapcsoló az első 
töltés ideje alatt OFF pozícióban álljon egészen addig, amíg a termék elérte a teljes feltöltöttséget. 

• Az első töltést követően győződjön meg róla, hogy a lámpa kapcsológombja ON pozícióba került. 
Ezzel biztosítjuk, hogy a szolár lámpa automatikusan bekapcsoljon és világítani kezdjen 
napnyugtát követően. 

• A hosszú működés érdekében fontos, hogy a beépített akkumulátort megfelelő állapotban tartsuk, 
ezért kérjük, biztosítsa a szolár lámpa számára a napi legalább 8 órán keresztüli közvetlen 
napsugarakat. 
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AMENNYIBEN A SZOLÁR LÁMPA NEM VILÁGÍT 

Győződjön meg róla, hogy a terméken lévő ON/OFF kapcsoló ON pozícióban van. 
Győződjön meg róla, hogy a szolár panel elegendő és megfelelő napfényhez jut minden nap. 
A szolár lámpa kizárólag sötét környezetben bocsát ki fényt. 
Ellenőrizze, hogy a szolár panel nincs kitéve más fénynek, vagy helytelen forrásnak (pl. utcai lámpa). 
 

BIZTONSÁGI IRÁNYELVEK 

• A készülék nem játék. Tartsa távol gyerekektől. 
• A terméket rendszeresen tisztítsa, ügyelve arra, hogy ne karcolja és sértse meg Amennyiben 

koszos vagy poros úgy az kihathat a szolár lámpa teljesítményére, mivel nem tud megfelelő és 
elegendő energiát nyerni a napfényből. 

• Amennyiben szükséges, egy puha száraz vagy enyhén nedvesített ruha segítségével tisztítsa meg a 
szolár panel felületét. Figyelem: semmi esetre ne használjon vegyszert, oldószert vagy egyéb 
csiszoló anyagokat, mert azok tartós sérülést okozhatnak a készülékben. 

• Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékban, mert ez tartós károsodást okozhat az 
elektronikus és mechanikus részekben. 

• Tartsa távol az akkumulátort meleg hőtől és tűztől, különben felrobbanhat. 
• A termék értékes nyersanyagokat tartalmaz, és ezért nem tartozik a háztartási hulladékok 

körébe! Élettartama végén a kiselejtezett készüléket kérjük, hogy az elektronikai hulladék 
átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen adja le.  

 

MŰSZAKI ADATOK: 
Tápellátás: 1 db 1.2V Ni-Mh 600mA újratölthető akkumulátor 
Fényforrás: 1 db fehér LED 
anyaga rozsdamentes acél és műanyag (SS 1M esetében) 
 műanyag (SS 1P esetében) 

 
 
 
FIGYELEM: 

Tartsa tiszteletben az EU környezetvédelmi előírásait! A termék értékes nyersanyagokat tartalmaz, 
és ezért nem tartozik a háztartási hulladékok körébe! Élettartama végén a kiselejtezett készüléket 
kérjük, hogy az elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen adja le. Kérdés 
esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. Ezzel Ön védi a környezetet, az embertársai és a 
saját egészségét 

 

Gyártó/Importőr/Importer: 
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CE Megfelelőség  
Az Importőr tanúsítja, hogy az SS 1M és SS 1P Napelemes kerti lámpák esetében megfelel a rá vonatkozó 
európai uniós irányelveknek és alkalmazott harmonizált szabványainak 
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