
SOLARNY REFLEKTOR OGRODOWY
model: ZD43

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje ogólne

Estetyczna lampa zewnętrzna LED, zasilana energią słoneczną, montowana w ziemi. 

Cechy produktu
• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości 
• Lampa ogrodowa zasilana energią słoneczną, idealna do oświetlenia ogrodów, ścieżek lub schodów. 

Dzięki wyposażeniu w panel solarny, lampa nie wymaga zmiany baterii. 
• Wbudowany akumulator jest ładowany przez światło słoneczne w ciągu dnia, zapas energii pozwala na 

działanie lampy przez długi czas w nocy. 
• Jasno świecące dioda LED zapewniający mocny strumień świetlny. 
• Wyposażona w automatyczny włącznik zmierzchowy. 
• Brak konieczności prowadzenia przewodów elektrycznych do lampy. 
• Bardzo łatwa instalacja - wystarczy wetknąć szpikulec w ziemię. 
• Lampa odporna na zmienne warunki atmosferyczne. 
• Regulowana - może oświetlać obiekty położone zarówno nisko jak i wysoko od ziemi. 
• Opakowanie: kartonowe pudełko 

Specyfikacja
• Źródło światła: 3 diody LED 
• Czujnik zmierzchu (automatyczne włączanie lampy po zmierzchu) 
• Wbudowany dodatkowy włącznik/wyłącznik 
• Zasilanie: akumulator 600mAh Ni-CD 
• Wodoodporna obudowa 
• Kolor: czarny 
• Wymiary: 31cm x 14 x 9,5cm

2. Instalacja
• Nie zaleca się instalacji urządzenia w pobliżu grzejników, wentylatorów ani innych obiektów gdzie mogą
pojawiać się gwałtowne zmiany temperatury otoczenia.

W celu zamontowania lampy należy
1. Solidnie i bezpiecznie wbić lampę w wyznaczonym miejscu w ziemię

2. Ustawić lampę tak by panel słoneczny znajdował się w miejscu nie zasłoniętym od słońca, najlepiej w 
kierunku zachodnim tak aby promienie słońca padały na ogniwo przez większą część dnia. Panel 
można dodatkowo wyregulować w razie potrzeby, aby zwiększyć efektywność pracy ogniw.

Tryb pracy
Lampa będzie zapalała się w nocy. Dodatkowo posiada włącznik, którym można wyłączyć lub włączyć lampę. 
Włącznik w pozycji ON pozwala pracować w trybie automatycznego wykrycia zmierzchu. 
Włącznik w trybie OFF wyłącza lampę. 

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/
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