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Anleitung Solarleuchten
Ziehen Sie als Erstes das Kunststoffblättchen aus der Batterie. Danach stellen Sie die Leuchte fϋr
die mindestens acht Stunden in die Sonne.Die Battterie wird durch die Sonnenenergie
aufgeladen.
Platzieren Sie die Leuchte an einem Platz,an welchem der Sonnenkollektor ausreichend mit
Sonnenlicht versorgt wird .Beachten Sie auch ,dass die Solarleuchte nicht in der Nähe von
anderem Beleuchtungskörper (Straβenbeleuchtung ) steht .Die Leuchtkraft und Leuchtdauer ist
abhängig von der Stärke/Dauer der Sonneneinwirkung.Nach einem Zeitraum zwischen 8 bis 12
Monaten werden Sie die Batterie aus tauschen mϋssen.Bitte beachten Sie dabei denselben Typ
Batterie zu verwenden ,welches bereits im Produkt ist.

HU:
Szolárlámpák,útmutató
Húzza ki először a műanyag lapokat az elemből.Ezután 8 órán keresztϋl hagyja a napon a
lámpát.A nap energiájának köszönhetően feltöltődik az elem.
Helyezze a lámpát egy olyan helyre,ahol a napkollektort elegendő napfény éri.Ügyeljen arra,
hogy a szolárlámpa ne legyen más lámpatestek(közvilágítás)közelében.A fényerő és a fény
időtartama fϋgg a napsugárzás erősségétől/időtartamától. 8-12 hónap között az elemet ki kell
cserélni.Kérjϋk,ϋgyeljen arra,hogy olyan típusú elemet használjon,amely a termékben
található.

HR:
Upute za solarne svjetiljke
Najprije izvucite plastični listić iz baterije. Nakon toga ostavite svjetiljku najmanje osam sati na
suncu.Baterija će se napuniti od sunčane energije.
Postavite svjetiljku na mjestu na kojem će se sunčani kolektor dovoljno opskrbljivati sunčevim
svjetlom. Pripazite i na to da se solarna svjetiljka ne nalazi u blizini drugih rasvjetnih tijela (ulična
rasvjeta). Jačina svjetlosti i vrijeme svijetljenja ovisi o jačini/trajanju utjecaja sunca.Nakon
razdoblja od izmedu 8 do 12 mjeseci morat ćete zamijeniti bateriju. Molimo obratite pažnju na to
da upotrijebite jednaki tip baterije kao ona što je u proizvodu.
SK:
Návod na použitie-solárna lampa
Vytiahnite ako prvú plastovú doštičku z batérie.Potom postavte lampu po doubu aspoň ôsmich
hodín na sinko.Batéria sa nabíja solárnou energiou.
Umiestnite lampu na miesto s nedostatkom slnečného svetla.Uistite,že solárna lampa nie je v
blízkosti iných svietidiel(pouličné osvetlenie).Jas a svetlo,doba svietenia je závislá na sile/
trvaní vystavenia sa slnku.Po období medzi 8 až 12 mesiacov,budete musieť vymeniť batériu.
Prosím,nezabudnite použiť rovnaký typ batérie,ktorá je súčasťou výrobku.
CZ:
Návod k použití-solární lampa
Vytáhněte jako první,plastovou destičku z baterie.Potom vyložte lampu na dobu alespoň osmi
hodin na slunce.Baterie se nabíjí solárni energií.
Umistěte lampu na místo s dostatkem slunečního světla.Ujistěte se,že solární lampa neni v
blízkosti jiných svítidel(pouliční osvětlení). Jas a světlo,doba je závislá na síle/trvání vystavení
se slunci.Po období mezi 8 až 12 měsíců,budete muset vyměnit baterii.Prosím,nezapomeňte
použít stejný typ baterie,která je součástí výrobku.
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