
SOLARNE OŚWIETLENIE OGRODOWE 
Dziękujemy za wybranie naszego sklepu internetowego do zakupu.

Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem, aby uniknąć
niewłaściwego użycia. Następnie zachowaj instrukcje do wykorzystania

w przyszłości. W przypadku darowizny lub wypożyczenia produktu
zawsze przekaż go wraz z niniejszą instrukcją. Produkt nie jest

przeznaczony do użytku komercyjnego.

OPIS DZIAŁANIA PRODUKTU

W ciągu dnia panel słoneczny czerpie energię z promieni słonecznych i 
przechowuje ją w baterii słonecznej. W nocy oświetlenie jest zasilane z tej 
zmagazynowanej energii. Czas świecenia zależy od położenia geograficznego, 
warunków pogodowych i pory roku. W normalnych warunkach, gdy panel 
słoneczny jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez
6 godzin, będzie świecił przez 6-8 godzin w nocy.

WYBÓR IDEALNEGO POŁOŻENIA ŚWIATA

Wybierz miejsce wystawione na działanie promieni słonecznych przez 8 godzin w 
ciągu dnia. W zacienionym miejscu akumulator nie będzie w pełni naładowany i 
czas oświetlenia nocnego zostanie odpowiednio skrócony. W pobliżu lamp 
solarnych nie powinno być innych silnych źródeł światła (np. lamp ulicznych), 
emitowane przez nie światło wyłączyłoby czujnik na lampie solarnej. Lampy 
solarne idealnie nadają się do oświetlania trawników, tarasów czy innych 
ogrodów.

JAK NA ZIMĘ

Zimą panele słoneczne należy czyścić ze śniegu. Jeśli panel słoneczny nie będzie 
w stanie odbierać promieni słonecznych przez co najmniej 6-8 godzin w ciągu 
dnia, czas oświetlenia wieczornego zostanie znacznie skrócony.

PIERWSZE UŻYCIE

Umieść lampy słoneczne tam, gdzie chcesz. Pozostaw przełącznik w pozycji OFF 
przez pierwsze 24 godziny i dopiero wtedy możesz przełączyć go w pozycję 
AUTO. Należy to zrobić, aby pojemność akumulatora mogła osiągnąć maksimum. 
Jeśli światła nie zapalą się po tym czasie, sprawdź, czy przełącznik jest w pozycji 
AUTO, czy bateria jest prawidłowo włożona i czy panel słoneczny jest 
bezpośrednio wystawiony na działanie promieni słonecznych.

WŁĄCZANIE OŚWIETLENIA SOLARNEGO

1. Jeśli panel słoneczny jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych przez 24 godziny, zmień położenie przycisku z OFF na AUTO.



2. Światło włącza się automatycznie o zmierzchu i wyłącza się, gdy panel 
słoneczny jest podświetlony. 


