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KAPCSOLAT

A garancia a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes. A 
jótállást a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, 
Szlovénia cégtől igényelheti, kérve a nem megfelelő termék 
értékének visszatérítését, vagy ingyenes cseréjét.
Küldjön e-mailt (support@d4web.eu) a megrendelés számával és a 
vásárlás dátumával. A termék eltarthatósága 24 hónap a termék 
átvételétől számítva.

GARANCIA

CSOMAG TARTALMA

LEÍRÁS

HOGYAN KELL HASZNÁLNI

FIGYELMEZTETÉSEK

NAPELEM AKKUMULÁTOROK

UTASÍTÁS UTASÍTÁS UTASÍTÁS

• Tündérfény LED 
öntözőkanna

• Elegáns retró dizájn, mégis funkcionális, gyönyörű vetítési 
mintákat biztosít.
• A doboz tetején napelemek találhatók, ami ECO-barát, 
újrafelhasználható és valóban hosszú élettartamú.
• Használható beltéren és kültéren, vasból készült, víz-, 
rozsda- és hőálló - ellenáll a különböző időjárási 
körülményeknek.
• Bárhová elhelyezhető, mivel nem igényel semmilyen 
elektromos forrást, csak közvetlen napfényt.

Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a gomb be van 
kapcsolva - nyomja meg erősen a szilikon gombot az OFF oldalon, 
és nyomja az ON felé, érezni kell, ahogy mozog. Ha ezt nem teszi 
meg, akkor nem fog működni. Ezt követően, hacsak nem vonja ki a 
használatból teljesen, nincs szükség folyamatos be- és kikapc-
solásra.
Ha elegendő napfénynek van kitéve, alkonyatkor automatikusan 
bekapcsol, majd hajnalban kikapcsol és újratöltődik, amint közve-
tlen napfénynek van kitéve.
Ha 6-8 órán keresztül töltik, akkor 6-8 óráig kell tartania, ez függ a 
földrajzi elhelyezkedéstől, az évszaktól, az időjárástól,…
Tartsa tisztán a napelemeket, hogy problémamentesen tölthess-
enek.

Vegye ki az összes alkatrészt, és csavarja össze a 2 egyenes rudat, 
nem számít, melyik megy előbb. Ezután vegye a h alakút, és 
csavarja rá az egyenes rudakat, ez az alsó rész, amely a talajba 
kerül, a tetejére csavarja rá a G alakú rudat, és lógassa fel az 
öntözőkannát. Bontsa ki a tündéri LED -lámpákat, és helyezze el, 
ahol csak akarja.

Ne hagyja a gyerekeket egyedül a termékkel.
Még akkor is, ha azt gondolja, hogy vízálló, ne merítse 
vízbe.
Használat előtt győződjön meg róla, hogy minden darab 
megvan, és semmi nem törött.

Ha a lámpák nem kapcsolnak be 8-12 hónapos folyamatos 
használat után, ki kell cserélni az elemeket.
Az elemcsere előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló 
ON állásban van, és hogy a panelek elegendő napfényt 
kaptak, ha továbbra sem működik, kövesse az alábbi 
lépéseket:
1. Kapcsolja ki, majd lassan húzza ki a tetejét, és fordítsa 
meg. Keresztcsavarhúzóval csavarja le az elemtartót - ez 
közvetlenül a napelemek alatt található.
2. Vegye ki az akkumulátort, és cserélje ki ugyanazzal a 
modellel - 1,2 V -os újratölthető Ni -MH AA elemmel.
3. Csavarja vissza az elemtartót, és győződjön meg róla, 
hogy szorosan be van helyezve.
4. Tegye vissza a tetejét, kapcsolja be, és újra működnie kell, 
ha az akkumulátor tele van.


