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KONTAKT

Garancija velja 24 mesecev od datuma nakupa. Garancijo lahko 
uveljavljate pri podjetju D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovenija, in zahtevate brezplačno zamenjavo ali vračilo 
vrednosti neskladnega izdelka. Pošljite nam e-pošto na 
support@d4web.eu s številko naročila in datumom nakupa. Izdelek 
ima rok uporabnosti 24 mesecev od datuma prejema izdelka.

GARANCIJA

VSEBINA PAKETA

SPECIFIKACIJE

NAVODILA ZA UPORABO

OPOZORILA

VZDRŽEVANJE BATERIJ

NAVODILA NAVODILA NAVODILA

• 1x Pravljični LED 
zalivalnik

• Eleganten retro dizajn, ki je hkrati funkcionalen in zagotavl-
ja čudovite projekcijske vzorce.
• Na vrhu zalivalnika so sončni paneli, zato je okolju prijazen, 
primeren za dolgotrajno, večkratno uporabo, z res dolgo 
življenjsko dobo. 
• Uporablja se lahko v zaprtih prostorih in na prostem.
• Izdelan je iz železa, odporen na vodo, rjo in vročino - kos je 
različnim vremenskim razmeram.
• Postavite ga lahko kjerkoli želite, saj ne potrebuje 
električnega vira, le neposredno sončno svetlobo.

• Če se luči po 8-12 mesecih uporabe ne prižgejo, morate 
zamenjati baterije. 
• Pred menjavo baterij se prepričajte, da je stikalo v položaju 
ON in da so paneli prejeli dovolj sončne svetlobe, če LED 
luči še vedno ne delujejo, sledite naslednjim korakom:
1. Izklopite zalivalnik, počasi izvlecite zgornji del in ga obrni-
te. S križnim izvijačem odvijte predalček za baterije - nahaja 
se neposredno pod solarnimi paneli. 
2. Odstranite baterijo in jo zamenjajte z enakim modelom - 
1,2-voltno baterijo Ni-MH AA za ponovno polnjenje. 
3. Pokrovček za baterije privijte nazaj in se prepričajte, da je 
tesno nameščen. 
4. Namestite zgornji del na svoje mesto in vklopite zalivalnik. 
Ko bo baterija polna, bol ponovno deloval.

Pred prvo uporabo se prepričajte, da je zalivalnik vklopljen - 
močno pritisnite na silikonski gumb na vrhu zalivalnika in ga 
potisnite v smeri ON. Če tega ne storite, zalivalnik ne bo 
deloval. Po tem vam ga ni treba več vklapljati in izklapljati.
Če je izpostavljen zadostni količini sončne svetlobe, se bo 
samodejno vklopil ob mraku ter čez dan ponovno napolnil, 
če bo izpostavljen neposredni sončni svetlobi.
Če ga polnite 6-8 ur,bo zdržal 6-8 ur, kar je odvisno od 
geografske lege, letnega časa, vremena ...
Sončne celice vzdržujte čiste, da zagotovite nemoteno 
polnjenje.

Ne puščajte otrok brez nadzora pri izdelku.
Čeprav je izdelek vodoodporen, ga ne potapljajte v vodo.
Pred uporabo se prepričajte, da imate vse dele in da 
noben del ni poškodovan.

Izvlecite vse dele stojala in privijte skupaj 2 ravni palici, pri 
čemer ni pomembno, katera je prva. Nato vzemite palico v 
obliki črke h in jo privijte ravnim palicam - to je spodnji del, ki 
gre v zemljo, na vrhu pa privijte palico v obliki črke G in na 
njo obesite zalivalnik. Razprostrite pravljične LED lučke in jih 
nastavite, kakor želite.


