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KONTAKT

Гаранционният период е 24 месеца от датата на покупка и може 
да се претендира при щета пред D4WEB d.o.o Volčji Potok 24g, 
1235 Radomlje, Slovenia, като при дефектен продукт се заменя с 
нов напълно безплатно или се възстановява сумата за покупка 
на продукта. Моля, изпратете ни е-mail (support@d4web.eu) с 
номер и дата на поръчка. Срокът на гаранцията изтича 24 
месеца след датата на покупка на продукта.

ГАРАНЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

СПЕЦИФИКАЦИИ

ИНСТРУКЦИИ

ВНИМАНИЕ

БАТЕРИИ НА СОЛАРЕН ПАНЕЛ

ИНСТРУКЦИИ ИНСТРУКЦИИ ИНСТРУКЦИИ

• 1x Лейка с LED 
лампички

• Тя е с елегантен, но все пак функционален ретро 
дизайн, осигурява красиво прожектиране на мотиви.
• Лейката има соларни панели отгоре, което я прави 
екологична, подходяща за повторна употреба и 
наистина много дълготрайна. 
• Може да се използва вътре и навън, направена е от 
желязо, тя е водоустойчива, ръждоустойчива и 
топлоустойчива – може да се справи в различно време.
• Може да се постави навсякъде, където искате, тъй 
като няма нужда от електрически източник, само от 
пряка слънчева светлина.

Преди първото използване се уверете, че бутонът е 
включен (ON) – натиснете силно силиконовия бутон от 
OFF страната и натиснете към ON, трябва да го усетите 
как се движи. Ако не направите това, няма да 
проработи. След това освен ако няма да спрете да го 
използвате, няма нужда да продължите да го включвате 
и изключвате.
Ако е изложено на достатъчно слънчева светлина, 
автоматично ще се включи при здрачаване и после ще 
се изключи призори и ще се презареди, ако бъде 
изложен на пряка слънчева светлина.
Ако се зарежда 6-8 часа, би трябвало да издържи 6-8 
часа, зависи от географското местоположение, сезон, 
време,…
Поддържайте соларните панели чисти, за да се уверите, 
че се зарежда без проблеми.

Извадете всички части и ги завийте за 2 прави пръта, 
няма значение кой е пръв. После вземете този с h 
форма и го завийте на правите пръти, това е долната 
част, която може да влезе в земята, отгоре завийте на 
пръта с G форма и го окачете на лейката. Развържете 
LED лампичките и ги сложете, където искате.

Не оставяйте децата сами с продукта.
Въпреки че е водоустойчив, не потапяйте във вода.
Уверете се, че имате всички парчета преди използване и че 
нищо не е счупено.

Ако светлините не се включат след постоянна употреба 8-12 
месеца, трябва да смените батериите. 
Преди да смените батериите, се уверете, превключвателят е на 
позиция ON и че панелите получават достатъчно слънчева 
светлина, ако все още не действа, следвайте тези стъпки:
1. Изключете го, а после бавно издърпайте върха и го 
завъртете. Използвайки кръстата отвертка, развийте 
отделението за батерии – намира се точно под соларните 
панели. 2. Махнете батерията и я заменете със същия модел - 
1.2V акумулаторна Ni-MH AA батерията. 
3. Завийте отделението за батерии пак и се уверете, че е добре 
завито. 
4. Сложете капака обратно, включете го и трябва да проработи 
отново, когато батерията е пълна.


