Handleiding Solar LED buitenlamp 500 LM 6000K/ 3500K
1. Algemene veiligheidsinstructies
Lees a.u.b. alle gebruiksaanwijzingen aandachtig door voordat u dit product in gebruik neemt.
De gebruiksaanwijzingen maken deel uit van het product . Deze bevatten belangrijke
opmerkingen m.b.t. ingebruikname van het product. Als u het product aan derden geeft,
verstrek dan ook de gebruiksaanwijzingen.

2. Veiligheid
De Solar lamp is bedoeld voor gebruik buitenshuis. Voer zelf geen reparaties uit aan defecte
onderdelen. Plaats de lamp niet in de buurt van extreme hitte of open vlammen. Het product
mag niet aangepast of geopend worden.

3. Installatie
Een Solar lamp werkt op zonne-energie. Installeer het zonnepaneel dan ook op een zo zonnig
mogelijke locatie. Hierdoor zal de batterij zich maximaal kunnen opladen. Bij bevestiging op een
minder zonnige plaats laden de batterijen niet volledig op en verkort de brandtijd. Een Solar
lamp brandt daardoor langer in de zomer en korter in de winter. Plaats het zonnepaneel niet in
de buurt van een lichtbron dit kan resulteren in het niet automatisch inschakelen van de lamp.
Als u de lamp langer dan 3 maanden niet gebruikt neemt de batterijcapaciteit af. Gebruik de
lamp dus regelmatig voor een optimale levensduur.

4. Bediening van het product
Laadt de lamp overdag op door de zon, de opgeslagen stroom wordt
gedurende de avond/ nacht gebruikt om uw tuin te verlichten.
Stel daarna met behulp van de afstandsbediening het programma in;
Lamp gaat automatisch aan, mits deze in auto stand staat (via afstandsbediening) bij schemering
en automatisch uit bij daglicht. Lamp is tijdens daglicht ook aan te zetten met de
afstandsbediening. Felheid van de lamp instelbaar in 30%, 50%, 75% en 100%; Deze lamp is ook
in te stellen dat de lamp na schemering aan schakelt en na 3uur, na 5 uur of na 8 uur
automatisch uitgaat. Keuze uit 2 kleuren licht. Koel- en warmwit licht;
Naast felheid, ook nog handmatig te dimmen (in de automodus).
Het betreft hier een universele afstandsbediening, bij deze lamp heeft de S-knop geen functie.

5. Onderhoud
Uitsluitend reinigen met een vochtige doek. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of
schuurmiddelen. Stel de lamp nooit bloot aan een directe waterstraal (bijv. tuinslang of
hogedrukspuit) en plaats de lamp nooit in het water of in andere vloeistoffen.

6. Opmerkingen m.b.t. verwijdering
Oude apparatuur, gemarkeerd met het ‘klein chemisch afval (kca)’ logo horen niet bij het
gewone huisvuil! Lever uw oude apparatuur in bij de milieustraat of vraag bij uw
gemeentebestuur naar de mogelijkheden voor het verwijderen van afgedankte apparaten.
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7. Garantie
Wij verstrekken een garantie van 1 jaar na aankoop. Voor wijzigingen en veranderingen aan het
product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie.
Mocht u toch nog klachten ondervinden, neem dan contact op met uw dealer.

8. Technische gegevens
Deze gegevens kunt u op het product vinden.
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