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

CONTACT

Garanția e de 24 de luni de la data achiziției și poate fi revendi- cată 
la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slove- nia, 
cerând un înlocuitor gratuit sau returnarea sumei plătite a produsului 
defect.Vă rugăm să ne trimiteți un email (support@d4web.eu) cu 
numărul comenzii dvs. și data achiziției. Produsul expiră la 24 de luni 
de la data facturii.

GARANTIE

PACHETUL CONȚINE

SPECIFICAȚII

INSTRUCȚIUNI

AVERTISMENTE

INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI

BATERII PANOU SOLAR
• 1x Flacon de udat 
Fairy LED

• Are un design retro elegant, dar funcțional, care oferă 
tipare frumoase proiectate.
• Flaconul are panouri solare pe partea de sus, deci nu 
dăunează mediului, e reutilizabil și durabil.
• Poate fi folosit în interior și exterior, e din inox și e rezistent 
la apă, rugină și căldură – poate face față diferitelor condiții 
meteo.
• Poate fi pus oriunde doriți, deoarece nu are nevoie de 
acces la alimentare, doar lumina solară.

Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că butonul e ON – 
apăsați tare pe butonul din silicon înspre OFF și împingeți 
înspre ON, ar trebui să simțiți cum se mișcă. Dacă nu faceți 
asta, nu va funcționa. Apoi nu mai trebuie să îl porniți sau 
opriți, cu excepția când nu mai îl folosiți.
Dacă e expus la suficientă lumină se va aprinde automat la 
apus și se va stinge la răsărit și se va reîncărca dacă e expus 
la lumina directă solară.
Dacă se încarcă timp de 6-8 ore ar trebui să reziste 6-8 ore, 
depinde de poziția geografică, anotimp, condiții meteo....
Țineți panourile solare curate pentru a avea parte de 
încărcări fără probleme. 

Scoateți toate părțile și înșurubați împreună cei 2 suporți, nu 
contează cu care începeți. Apoi scoateți pe cel în forma 
literei h și îl înșurubați apoi în suporți drepți, în partea de jos, 
care pot intra în pământ, pe partea de sus înșurubați supor-
tul în formă de litera G și atârnați stropitoarea. Dezlegați 
luminile LED fairy și le puteți pune oriunde doriți.

Nu lăsați copiii singuri cu acest produs.
Chiar dacă e rezistent la apă, nu în scufundați în apă.
Asigurați-vă că aveți toate bucățile înainte de utilizare și 
că nimic nu e stricat.

Dacă luminile nu se aprind după utilizare constantă 8-12 luni, 
trebuie să schimbați bateriile.
Înainte de a schimba bateriile, asigurați-vă că butonul este în 
poziția ON și că panourile au primit suficientă lumină solară, 
dacă nu funcționează urmați acești pași:
1. Opriți-l și apoi trageți partea de sus și întoarceți-l. Folosind 
o șurubelniță, deșurubați compartimentul bateriilor – este 
chiar sub panourile solare.
2. Scoateți bateria și înlocuiți-o cu una de același tip – 
baterie tip Ni-MH AA 1.2V reîncărcabilă. 
3. Înșurubați la loc compartimentul bateriei și asigurați-vă că 
a fixat bine. 
4. Puneți partea de sus înapoi, apăsați pe ON și ar trebui să 
funcționeze acum când bateria este la capacitate maximă.


