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SOLÁRNÍ BATERIE
Pokud se po 8–12měsíčním používání světla nezapnou,
musíte vyměnit baterie.
Před výměnou baterií zkontrolujte, že je vypínač v poloze ON
a že panely byly vystaveny dostatečnému slunečnímu záření.
Pokud konev stále nefunguje, postupujte podle těchto
kroků:
1. Vypněte konev, pomalu sundejte horní část a otočte ji.
Křížovým šroubovákem odšroubujte krytku baterií – je
umístěná přímo pod solárními panely.2. Vyjměte baterii a
vyměňte ji za stejný typ – 1.2V nabíjecí Ni-MH AA baterii.
3. Přišroubujte zpět krytku baterií a zkontrolujte, že pevně
drží.
4. Vraťte na konev horní část a zapněte vypínač do polohy
ON. Konev by měla zase fungovat, jakmile se baterie nabije.

• 1x Pohádková

LED konev

VAROVÁNÍ

SPECIFIKACE
• Má elegantní retro design, a přitom je funkční, vytváří
krásné světelné vzory.
• Konev má na horní straně solární panely, takže je ekologická, znovupoužitelná a vydrží opravdu dlouho.
• Dá se použít uvnitř i venku, je vyrobena ze železa, je odolná
proti vodě, rezavění a horku – poradí si s různým počasím.

• Můžete ji umístit kamkoli, protože nepotřebuje žádný
elektrický zdroj, jen přímé sluneční světlo.

POKYNY
Před prvním použitím zkontrolujte, že je vypínač v pozici ON
– silně stiskněte silikonové tlačítko na straně OFF a zatlačte
směrem k ON, měli byste cítit, jak se pohybuje. Pokud to
neuděláte, konev nebude fungovat. Poté není třeba konev
vypínat a zapínat, dokud ji nebudete chtít dlouhodobě
přestat používat.
Pokud je vystavena dostatečnému slunečnímu světlu,
automaticky se zapne při soumraku a vypne při svítání a
dobije se na slunci.
Pokud se nabíjí 6–8, měla by vydržet 6–8 hodin, záleží na
zeměpisné poloze, ročním období, počasí…

Udržujte solární panely čisté, aby se konev bez problémů
nabíjela.

Vezměte všechny části a přišroubujte k sobě 2 rovné tyče,
nezáleží na tom, která je první. Pak vezměte část ve tvaru h
a přišroubujte na ni rovné tyče. To je spodní část, kterou
můžete dát do země, nahoru přišroubujte tyč ve tvaru G a
zavěste konev. Rozvažte pohádková LED světla a dejte na
požadované místo.

Nenechávejte děti s produktem samotné.
I když je konev voděodolná, neponořujte ji do vody.
Před použitím zkontrolujte, že máte všechny části a že
nic není rozbité.

ZÁRUKA
Záruka je platná po dobu 24 měsíců od data nákupu. Záruku můžete
uplatnit u společnosti D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235
Radomlje, Slovinsko a požádat o bezplatnou výměnu nebo vrácení
hodnoty nevyhovujícího produktu. Zašlete nám e-mail na adresu
support@d4web.eu s číslem objednávky a datem nákupu. Výrobek
má trvanlivost 24 měsíců od data přijetí výrobku.

KONTAKT
E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

