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KONTAKT

Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu. Możesz 
ubiegać się o gwarancję od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Słowenia, zwracając się z żądaniem o bezpłatną wymianę 
lub pełny zwrot kosztów nieodpowiedniego produktu.
Wyślij wiadomość e-mail (support@d4web.eu) z numerem 
zamówienia i datą zakupu. Okres trwałości produktu wynosi 24 
miesiące od daty otrzymania produktu.

GWARANCJA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SPECYFIKACJA

JAK UŻYWAĆ

OSTRZEŻENIA

BATERIE PANELU SŁONECZNEGO

INSTRUKCJA INSTRUKCJA INSTRUKCJA

• 1x Czarodziejska 
konewka LED

•  Jest to elegancki projekt retro, a jednocześnie funkcjonal-
ny, zapewniający piękne wzory projekcji.
•  Konewka posiada panele słoneczne na górze, co czyni ją 
przyjazną środowisku, wielokrotnego użytku i naprawdę 
długowieczną. 
•  Może być używana wewnątrz i na zewnątrz, jest wyko-
nana z żelaza, jest odporna na wodę, rdzę i ciepło - poradzi 
sobie z różnymi warunkami pogodowymi.
•  Może być umieszczona gdziekolwiek zechcesz, ponieważ 
nie potrzebuje żadnego źródła energii elektrycznej, 
wystarczy bezpośrednie światło słoneczne.

Przed pierwszym użyciem upewnij się, że przycisk jest 
włączony - naciśnij mocno na silikonowy przycisk po stronie 
OFF i przesuń w kierunku ON, powinieneś poczuć, że się 
porusza. Jeśli tego nie zrobisz, nie będzie działać. Po tym, o 
ile nie wyłączysz go z użytku, nie ma potrzeby ciągłego 
włączania i wyłączania go.
Jeśli będzie wystawiony na wystarczające działanie promie-
ni słonecznych, automatycznie włączy się o zmierzchu, a 
następnie wyłączy o świcie i naładuje się ponownie, jeśli 
będzie wystawiony na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.
Po ładowaniu przez 6-8 godzin powinna wytrzymać 6-8 
godzin, w zależności od położenia geograficznego, pory 
roku, pogody,...
Utrzymuj panele słoneczne w czystości, aby mieć pewność, 
że ładowanie odbywa się bez problemów.

Wyjmij wszystkie części i skręć ze sobą 2 proste pręty, nie 
ma znaczenia, który pójdzie pierwszy. Następnie weź ten w 
kształcie litery h i przykręć proste pręty, to jest dolna część, 
która może być umieszczona w ziemi, na górze przykręć 
pręt w kształcie litery G i zawieś konewkę. Odkręć lampki 
LED i umieść gdziekolwiek chcesz.

Nie zostawiaj dzieci samych z tym produktem.
Nawet jeśli jest wodoodporny, nie zanurzaj go w wodzie.
Przed użyciem upewnij się, że masz wszystkie elementy i że 
nic nie jest uszkodzone.

Jeśli światła nie włączają się po ciągłym użytkowaniu przez 8-12 
miesięcy, należy wymienić baterie. 
Przed wymianą baterii, upewnij się, że przełącznik jest w pozycji 
ON i że panele otrzymały wystarczającą ilość światła słoneczne-
go, jeśli nadal nie działa, wykonaj następujące kroki:
1. Wyłącz urządzenie, następnie powoli wyciągnij górną część i 
odwróć je. Używając śrubokrętu krzyżakowego odkręć komorę 
baterii - znajduje się ona bezpośrednio pod panelami słonec-
znymi.
2. Wyjmij baterię i wymień ją na taki sam model - akumulator 
Ni-MH AA 1,2 V. 
3. Przykręć z powrotem komorę baterii i upewnij się, że jest ona 
dobrze zamontowana. 
4. Załóż z powrotem pokrywę, włącz urządzenie i po naładowa-
niu baterii powinno ono znowu działać.


