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KONTAKT

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Μπορείτε να 
διεκδικήσετε την εγγύηση από την εταιρεία D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 
24g, 1235 Radomlje, Σλοβενία   και να ζητήσετε δωρεάν αντικατάσταση 
ή επιστροφή της αξίας του προϊόντος που δεν συμμορφώνεται. Στείλτε 
μας ένα email στη διεύθυνση support@d4web.eu με τον αριθμό 
παραγγελίας και την ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 
24 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

• 1x Ποτιστήρι LED 
νεράιδα

•  Είναι ένα κομψό ρετρό σχέδιο, αλλά λειτουργικό, παρέχει όμορφα 
μοτίβα προβολής.
•  Το ποτιστήρι διαθέτει ηλιακούς συλλέκτες στο επάνω μέρος που το 
καθιστούν φιλικό προς το περιβάλλον, επαναχρησιμοποιήσιμο και με 
πραγματικά μεγάλη διάρκεια.
•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, 
είναι κατασκευασμένο από σίδερο, είναι ανθεκτικό στο νερό, στη 
σκουριά και τη θερμότητα - μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορες καιρικές 
συνθήκες.
•  Μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε θέλετε καθώς δεν χρειάζεται 
ηλεκτρική πηγή, μόνο άμεσο ηλιακό φως.

Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το κουμπί είναι στο ON - 
πατήστε δυνατά το κουμπί σιλικόνης στην πλευρά OFF και σπρώξτε 
προς το ON, θα πρέπει να το νιώσετε να κινείται. Εάν δεν το κάνετε 
αυτό, δεν θα λειτουργήσει. Μετά από αυτό, εκτός εάν το θέσετε εκτός 
χρήσης, δεν χρειάζεται να συνεχίσετε να το ενεργοποιείτε και να το 
απενεργοποιείτε.
Εάν εκτεθεί σε αρκετό ηλιακό φως, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα το 
σούρουπο και στη συνέχεια θα σβήσει την αυγή και θα επαναφορτιστεί 
εάν εκτεθεί στο άμεσο ηλιακό φως.
Εάν φορτιστεί για 6-8 ώρες, θα πρέπει να διαρκέσει για 6-8 ώρες, 
εξαρτάται από τη γεωγραφική θέση, την εποχή, τον καιρό…
Διατηρήστε τα ηλιακά πάνελ καθαρά για να βεβαιωθείτε ότι φορτίζει 
χωρίς προβλήματα.

Βγάλτε όλα τα εξαρτήματα και βιδώστε τις 2 ίσιες ράβδους, δεν έχει 
σημασία ποια πάει πρώτη. Στη συνέχεια, πάρτε αυτό με το σχήμα h και 
βιδώστε πάνω τις ίσιες ράβδους, αυτό είναι το κάτω μέρος, που μπορεί 
να μπει στο έδαφος, στην επάνω βίδα στη ράβδο σχήματος G και 
κρεμάστε το ποτιστήρι. Λύστε τα φώτα LED νεράιδας και τοποθετήστε 
το όπου θέλετε.

Μην αφήνετε τα παιδιά μόνα τους με το προϊόν.
Παρόλο που είναι αδιάβροχο, μην το βυθίζετε στο νερό.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα κομμάτια πριν από τη 
χρήση και ότι δεν έχει σπάσει τίποτα.

Εάν τα φώτα δεν ανάβουν μετά από συνεχή χρήση για 8-12 
μήνες, πρέπει να αλλάξετε τις μπαταρίες.
Πριν αλλάξετε τις μπαταρίες, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης 
είναι στη θέση ON και ότι τα πάνελ δέχονται αρκετό ηλιακό 
φως, εάν εξακολουθεί να μη λειτουργεί, ακολουθήστε τα 
εξής βήματα:
1. Απενεργοποιήστε το, στη συνέχεια τραβήξτε αργά προς τα 
έξω το επάνω μέρος και γυρίστε το. Χρησιμοποιώντας ένα 
σταυρωτό κατσαβίδι, ξεβιδώστε τη θήκη της μπαταρίας - 
βρίσκεται ακριβώς κάτω από τα ηλιακά πάνελ.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία και αντικαταστήστε την με το ίδιο 
μοντέλο - επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ni-MH AA 1,2V.
3. Βιδώστε τη θήκη της μπαταρίας προς τα πίσω και 
βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί καλά.
4. Τοποθετήστε ξανά το επάνω μέρος, ενεργοποιήστε το και 
θα πρέπει να λειτουργήσει ξανά όταν γεμίσει η μπαταρία.


