
Használati utasítás  

Napelemes lámpa 12V 3W napelem oszlopra 
is szerelhető 54 SMD LED beépített 

akkumulátorral 

Fontos: Használat előtt figyelmesen olvassa el utasításokat! 

	

A termék jellemzői 

1. Nincs szükség elektromos vezetékre, egyszerűen telepíthető. 

2. Energiatakarékosság: használjon ingyenes, napfény által termelt energiát. 

3. Környezetbarát: nincs szennyezés, nincs zaj, nincs sugárzás. 

4. Biztonságos: kisfeszültségű rendszer a biztonság érdekében. 

5. Be/ki kapcsoló gombot tartalmaz. 

6. Tartós kialakítású. 



	
 
Leírás 

 

A napelem nappal a napsugárzás által töltődik fel és éjszaka így világítást tud biztosítani. Még 

felhős/esős napokon is működőképes. Az érzékelők szürkületkor automatikusan bekapcsolják 

a világítást és kikapcsolják a napelemes lámpákat, miközben a napelem a napfény által töltődik. 

 

Alkalmazás 

 

Tökéletes garázs, kert, kocsifeljárók vagy bármilyen megvilágítani kívánt kültéri terület 

számára. 

 

Mellékelt alkatrészek (az alábbi képen látható) 

1. napelem 

2. alumínium vázas napelem tartókonzollal 

3. reflektor 

4. csavarok 

 



 
 
Telepítés 

 

Falra, tetőre vagy oszlopra szerelhető. 

1. Keresse meg a két lyukat a tartókonzolon a napelem panel rögzítő tartójának elfordításával. 

2. Fúrjon két lyukat a falra (két lyuk távolsága a napelem tartókonzol szerint) a napelem 

rögzítéséhez, majd csavarja be a csavarokat a két lyukba. 

3. Vegye ki a termékhez mellékelt többi csavart és állítsa a napelem panelt a nap felé, majd 

forgassa el és csavarja be az összes csavart a szilárd csatlakozás érdekében. 

4. Hajtsa végre a fenti lépéseket a napelemes lámpa felszereléséhez is. 

5. Csatlakoztassa a napelem panelt a napelemes lámpához úgy, hogy a kábelt a szolárlámpához 

csatlakoztatott kábelbe dugja. 

6. Kapcsolja be a Be/Ki kapcsolót. 

 

Tippek 

 

1. Állítsa a napelem panelt a közvetlen napfényre. 

2. A napelemes lámpák első használata előtt kapcsolja ki a szolár lámpa BE/KI kapcsolóját, 

töltse fel az elemeket a készülék aktiválása nélkül. Hagyja a gombot kikapcsolt helyzetben 2 

napig, amíg a napelemet közvetlen napfény éri. Ez biztosítja, hogy a napelemes lámpákban lévő 

akkumulátorok teljesen fel legyenek töltve a normál működés előtt. 

3. A napelem keret és a konzolok közötti rögzítés meglazul, ha túl gyakran forgatja a napelem 

keretet.  

4. Kérjük, rögzítse szorosan az összes alkatrészt, hogy elkerülje a környezeti tényezők (erős 

szél, hurrikán, tornádó stb.) okozta balesetet. 



5. Az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében kérjük, ne csatlakoztassa 20 V-os 

napelem panelhez vagy 110 V/220 V AC feszültséghez. 

6. A napelemes lámpák megfelelő működésének fenntartásához kérjük gyakran ellenőrizze és 

tisztítsa meg a napelem panelt. 

7. Kérjük, gyakran ellenőrizze a vezetékek csatlakozási állapotát. 

8. A környezetvédelem érdekében hasznosítsa újra a napelemes lámpákban lévő elemeket. 


