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KAPCSOLAT

Záruka je platná 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruku môžete 
uplatniť u spoločnosti D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovinsko, a požiadať o bezplatné nahradenie alebo 
vrátenie hodnoty nevhodného produktu.
Pošlite nám e-mail (support@d4web.eu) s číslom objednávky a 
dátumom nákupu. Výrobok má trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu 
prijatia výrobku.

ZÁRUKA

BALENIE OBSAHUJE

TECHNICKÉ ÚDAJE

NÁVOD

VAROVANIE

BATÉRIE SO SOLÁRNYM PANELOM

INŠTRUKCIE INŠTRUKCIE INŠTRUKCIE

• 1x LED konvička 
víla

• Je to elegantný retro dizajn, ale funkčný a poskytuje 
krásne projekčné vzory.
• Plechovka má na vrchu solárne panely, vďaka ktorým je 
ekologická, opakovane použiteľná a má skutočne dlhú 
životnosť.
• Dá sa použiť v interiéri aj exteriéri, je vyrobený zo železa, je 
odolný voči vode, hrdzi a teplu - poradí si s rôznymi poveter-
nostnými podmienkami.
• Môže byť umiestnený kdekoľvek chcete, pretože nepotre-
buje žiadny elektrický zdroj, iba priame slnečné svetlo.

Pred prvým použitím sa uistite, že je tlačidlo zapnuté – silno 
zatlačte na silikónové tlačidlo na OFF strane a zatlačte 
smerom k ON, mali by ste cítiť, že sa pohybuje. Ak to neuro-
bíte, nebude to fungovať. Potom, pokiaľ ho nevyradíte z 
prevádzky, nie je potrebné ho stále zapínať a vypínať.
Ak je vystavený dostatku slnečného svetla, automaticky sa 
zapne za súmraku a potom sa vypne za úsvitu a nabije sa, 
ak je vystavený priamemu slnečnému žiareniu.
Ak sa nabíja 6-8 hodín, mala by vydržať 6-8 hodín, závisí to 
od geografickej polohy, ročného obdobia, počasia,…
Udržujte solárne panely čisté, aby sa zabezpečilo bezprob-
lémové nabíjanie.

Vyberte všetky diely a zoskrutkujte 2 rovné tyče, nezáleží na 
tom, čo ide skôr. Potom vezmite tyč v tvare h a naskrutkujte 
rovné tyče, to je spodná časť, ktorá môže ísť do zeme, na 
hornú skrutku tyče v tvare G a zaveste na kanvu. Rozviažte 
rozprávkové LED svetlá a umiestnite ich kamkoľvek budete 
chcieť.

Nenechajte deti s výrobkom samotné.
Aj keď je vodotesný, neponárajte ho do vody.
Pred použitím sa uistite, že máte všetky diely a že nič nie 
je zlomené.

Ak sa svetlá nerozsvietia po nepretržitom používaní po dobu 
8-12 mesiacov, musíte vymeniť batérie.
Pred výmenou batérií sa uistite, že je vypínač v polohe ON a 
že na panely dopadá dostatok slnečného svetla, ak to stále 
nefunguje, postupujte takto:
1. VYPNITE, potom pomaly vytiahnite vrchnú časť a otočte. 
Pomocou krížového skrutkovača odskrutkujte priehradku na 
batérie - je umiestnená priamo pod solárnymi panelmi.
2. Vyberte batériu a nahraďte ju rovnakým modelom – 1,2 V 
nabíjateľnou Ni-MH AA batériou.
3. Zaskrutkujte späť priehradku na batérie a uistite sa, že je 
pevne nainštalovaná.
4. Vráťte vrchnú časť späť, zapnite ju a po nabití batérie by 
mala opäť fungovať.


