
NAŚCIENNA LAMPA LED Z ODDZIELNYM  
PANELEM SOLARNYM  

MODEL: SL-3008) 
Instrukcja obsługi

Dziękujemy Państwu za zakup tego produktu. Prosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi przed 

rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

Przeznaczenie
Naścienna lampa z oddzielnym panelem solarnym doskonale nadaje się do użytkowania w miejscach bez 
dostępu do sieci elektrycznej. Może być wykorzystywana w domkach ogrodowych, garażach, przyczepach 
kempingowych, altanach, szopach, namiotach itd. Panel solarny w dziennym świetle ładuje akumulator 
zasilający lampę. Panel ten należy umieścić w miejscu najintensywniej oświetlanym przez promienie 
słoneczne.

Sposób użycia
Zamocuj panel solarny w dobrze nasłonecznionym miejscu. Panel solarny można umieścić również na 
zewnątrz. Lampę zamontuj wewnątrz budynku. Włącz wtyczkę kabla wychodzącego z panelu solarnego 
do gniazda w lampie. Lampę załącza się i wyłącza pociągając za sznurek.

Wskazówka: Materiały montażowe są dostarczane z urządzeniem.

Montaż:
Do przymocowania lampy użyj wkrętów i kołków rozporowych znajdujących się w opakowaniu z 
materiałami montażowymi. Zdejmij plastikową szybkę odczepiając ją od korpusu lampy. Wsuń dwa 
wkręty do otworów w korpusie lampy a następnie wkręcając je przymocuj oprawę do podłoża w 
wybranym miejscu. W zależności od rodzaju podłoża możesz użyć kołków rozporowych. Załóż szybkę z 
powrotem na swoje miejsce. Zawieś panel solarny na przygotowanych wcześniej dla niego śrubach, np. na 
zewnętrznej ścianie budynku.

Dane techniczne:  
10 szt. LED (strumień światła 60 lm)
Zasięg: ok. 5 m
Czas ładowania: 6 - 7 godz. (przy max. oświetleniu panelu solarnego)
Czas świecenia: ok. 7 - 8 godz.
Zasilanie: akumulator 3,7 V / 1200 mAh
Ogniwo solarne: 5,5 V / max. 160 mA
Długość przewodu zasilającego: 2 m

Ochrona środowiska naturalnego:
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, 
urządzenia nie wyrzucaj do domowych odpadów. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać 
go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję 
przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby 
mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w 
najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może 
zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów 
domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling. Producent zastrzega sobie 
prawo do zmiany pojedynczych komponentów urządzenia w przypadku nowych możliwości technicznych 
i ewentualnego dalszego rozwoju.
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Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając 
produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie 
uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji 
obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących urządzenia w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją urządzenia (np. czyszczenie, wymiana 
elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, 
nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem urządzenia, zderzenia uderzenia w niego itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich 
akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia 
transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie 
odpowiada za błędy powstałe w druku.
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.


