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NAPELEMES LED LÁMPA MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL
Szerelési és üzemeltetési utasítás

BEVEZETÉS
Köszönjük, hogy termékünket választotta. 
Kérjük, a termék használata előtt gondosan olvassa el az alábbi használati utasítást, és őrizze meg későbbi 
felhasználás céljából (S1).
Használat előtt gondosan ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e!

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

• A termék megfelel a vonatkozó európai CE irányelveknek (S2).

• Építkezéseken, gyártó üzemekben történő használatra nem alkalmas!

• Ne telepítse medencék, szökőkutak, tavak vagy hasonló vízek közvetlen közelében!

• Óvatosan kezelje a terméket.
Erősebb ütés vagy nagy magasságból történő leesés károsíthatja! 

• Tartsa be a megadott műszaki paramétereket!
• Tartsa be és tartassa be a használati utasítást!
• Adja át a használati utasítást a következő tulajdonosnak!
• Nem gyermekek számára készült!
• Ne használja a sérült terméket!
• Csak stabil felületekre szerelje fel!

• Ez a termék megfelel a vonatkozó európai biztonsági előírásoknak.

• A terméket nem használhatják olyan emberek (beleértve a gyermekeket is), akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képességei korlátozottak, vagy akiknek nincs tapasztalatuk és ismeretük!
Ilyen személyek csak akkor használhatják a terméket, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket!
A termék felügyeletét és használatát felelős személynek kell elvégeznie! 
Ügyeljen arra, hogy ez a termék ne kerüljön gyermekek vagy illetéktelen személyek kezébe!

• Ne merítse vízbe vagy más folyadékba!

• Csak a mellékelt alkatrészeket használja!

• Kizárólag háztartási célokra készült.
Ipari szintű használata nem javasolt!

• Ne használja olyan helyiségekben, ahol robbanásveszély állhat fenn!

• A termék freccsenő víz ellen védett, IP44 védettségű és kültéri használatra alkalmas.

• A terméket csak a beépített akkumulátorokkal való használatra tervezték.

• A lámpatestben lévő fényforrás nem cserélhető. 
Élettartama végén a teljes lámpatestet ki kell cserélni 

• A terméket nem lehet átvezetékezni.

• A terméknek nincsenek cserélhető alkatrészei. Ne próbálja szét szedni vagy megjavítani a terméket!

• A terméket csak rendeltetésszerűen, a jelen üzemeltetési utasításnak megfelelően szabad használni!

• Ne használja gyúlékony anyagok közvetlen közelében!

• Ne takarja le!

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

• Ne próbálja meghajlítani a napelemet! 
• A sérülés elkerülése érdekében ne hajlítsa vagy húzza át a kábelt éles széleken és sarkokon!

• A termék közelében ne használjon nyílt lángot!
• Ha a termék megsérül, ne használja tovább! Keresse fel a forgalmazót.

• A termék módosítása vagy átalakítása befolyásolja a termék biztonságát. 
A terméket ne alakítsa át, és ne módosítsa!

• Soha ne használja nyitott házzal vagy a sorkapocs rekesz hiányzó vagy sérült fedelével!
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AZ AKKUMULÁTOROK BIZTONSÁGI UTASÍTÁSAI
• A lemerült akkumulátort ne próbálja melegítéssel újra aktiválni.

A beépített akkumulátort ne töltse külső töltővel!
Az ilyen beavatkozás tűzzel, robbanással járhat.

• A termék (napelem panel és lámpatest)
• Szerelési anyag (8 csavar, 8 tipli, 2 szerelőlap)
• Használati utasítás

• Ne szerelje össze a készüléket!
• Ne használja a készüléket!
• Reklamációval forduljon a vásárlás helyéhez.

A csomag tartalma:

• IP védelmi osztály: IP44

TECHNIKAI ADATOK

• Színhőmérséklet: 10000K

• Védelmi osztály: III (S3)

• Teljesítmény: 3W LED

• Színvisszaadási index (Ra / CRI): ≥ 75

• Környezeti hőmérséklet: 0 ° C - 35 ° C 

• Fényforrás: 56 SMD LED
• Fényáram: 300lm

• LED élettartama: 25000h
• Sugárzási szög: 100 °

• Észlelési terület: 5m

• Lítium-ion akkumulátor: 3,7 V DC / 1500 mAh / 5,55 Wh

• Méretek 

• Teljes tömeg a kábellel együtt: 362g

• Érzékelési szög: 120°

• Ajánlott szerelési magasság: 2,5 m

• Fényhatásfok: 100lm / W

• Világítási időtartam: 30s

TELEPÍTÉS
• A felszerelési lépések a rajzokon találhatók.

Csatlakoztassa a napelem panel vezetékét a LED panel hátulján található aljzatba. 
(Az első csatlakoztatásnál, a LED panel felvillanhat) 

A felszerelés után nincs szükség több beavatkozásra, az ifravörös szenzor automatikusan kapcsolja ki/be a 
fényt a fenteikben leírtak alapján

• Napelem: 5,5 V DC / 1 W / poliszilícium

- Lámpatest: 150x110mm 
- Napelem panel: 130x110mm

• Vezeték hossz: 4,8m

- Lámpatest: 210g 
- Napelem panel: 115g

• Működés:
- Megvilágítás 100lx felett: A napelem lítium-ion akkumulátort tölt
 - Megvilágítás 100lx alatt: A lámpatest világít mozgásérzékelő vezérlésével

• Az akkumulátort ne merítse vízbe, ne tárolja nedves, párás helyen.
Ha a lámpát nem használja, tartsa száraz, hűvös helyen. 

• Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe, ne nyissa fel, ne forrassza vagy hegessze össze őket.
• Ne zárja rövidre az akkumulátorokat.
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SZÁLLÍTÁS
Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy minden alkatrész megtalálható és nem sérült.
Hiányzó alkatrész, vagy sérülés esetén:
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FORGALMAZÓ

ÚJRAHASZNOSÍTÁS
Az elemeket és az újratölthető akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. 
Minden fogyasztó jogilag köteles az összes használt elemet és akkumulátort, függetlenül attól, hogy 
tartalmaznak-e ártalmas anyagokat vagy sem, a kijelölt gyűjtőhelyre visszaküldeni, hogy környezetbarát módon 
ártalmatlanítsák őket.Az elemeket csak akkor szabad hulladékként kezelni, ha azok lemerültek! (S6)

HULLADÉKKEZELÉS
A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már nem szabad a 
háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés 
szükségességét.
Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az eszközt, 
helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe.(S5)

KARBANTARTÁS
• Ne használja sérült burkolattal! (S4). 

• A lámpa fényforrása nem cserélhető; amikor a fényforrás élettartama lejárt, az egész lámpát ki kell cserélni 

• Azonnal távolítson el minden durva szennyeződést a lámpatestről és a napelemről, mert ezek túlmelegedéshez 
vezethetnek. 

TISZTÍTÁS
• A tisztításhoz csak száraz vagy enyhén nedves, szöszmentes ruhát, esetleg enyhe tisztítószert használjon. Ne 

használjon súroló vagy oldószer alapú tisztítószert. 

TANÁCSOK
• Ez a termék napenergiával működő lámpa, ezért kérjük, győződjön meg arról, hogy elég napsütéses helyre 

telepítette. 
Gyenge napfényben a lámpa akkumulátorának hosszabb időre van szüksége ahhoz, hogy kellően feltöltse. 

• A mozgásérzékelő fényérzékelővel rendelkezik, ezért ne helyezze olyan helyre ahol éjszakai világítás fénye 
érheti. (pl. utcai világítás) 

• A nem megfelően elhelyezett napelem panel nem tudja eléggé feltölteni az akkumulátort.
• Az első használat előtt hagyja az akkumulátort teljesen feltölteni közvetlen napfényben, legalább 4 órán át 
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EverFlourish Hungary Kft

H-1117 Budapest Hunyadi János út 14. 
www.gao.hu 
info@gao.hu 
Tel: +36-1-880-9045

Származási hely: Kína
Made in PRC

Műszaki módosítások, színeltérések, hibák és nyomtatási hibák jogát fenntartjuk!




