
 

 
 

 

Napelemes lampionfüzér  
A napelemes lampionfüzér használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, 

különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos 

sérülésekhez vagy a lampionfüzér károsodásához vezethet. 

1. MŰKÖDÉS 

FONTOS: kapcsolja be a vezérlőegységen lévő gombot (ON gomb-ot megnyomni) a 

napelemes lampionfüzér aktiválásához. Amint megtörténik az aktiválás, NEM KELL be és 

kikapcsolni újra; mivel egy fényérzékelő automatikusan be- és kikapcsolja az egységet a 

fényviszonyoknak megfelelően. Ha nem szeretné, hogy a lampionfüzér automatikusan 

felkapcsolódjon, kapcsolja ki a készüléket (ON gomb kétszeri megnyomásával). Hosszú 

használat érdekében kapcsolja ki a készüléket. A lampionfüzér két módon világíthat: 

villogó üzemmódban (Flash) és folyamatosan világító üzemmódban, melyet a MODE gomb 

megnyomásával lehet kiválasztani.  

FONTOS: első használat előtt a napelemet legalább 5-6 órán keresztül kell közvetlen 

napsugárzás segítségével tölteni.  

2. ÖSSZESZERELÉS 

• Tegye a műanyag merevítőt a lampionba (lásd 1–es ábra) 

• Helyezze be a LED füzérsort a lampionba (lásd 2-es ábra)  

• Helyezze el a napelemet a kívánt helyre. 

 

  1-es ábra      2-es ábra 

A napelemet jól megvilágított helyre kell helyezni, olyan helyre, ahol napközben a 

legnagyobb napsugárzás éri. A napelem bármilyen árnyékolása csökkenti annak 

lehetőségét, hogy elnyelje a napfényt, mely a LED fények fényerősségének csökkenését 

eredményezik. A lampion és a napelem vízálló – eső, hó vagy extrém időjárási viszony nem 

okoz problémát. 

Mindegyik izzó fényérzékelővel van ellátva, így automatikusan bekapcsol napnyugtakor és 

automatikusan kikapcsol hajnalban. NE TEGYE FÉNYFORRÁS KÖZELÉBE, MINT PL. TERASZ 

LÁMPÁJA, UTCAI LÁMPA, STB. MIVEL EZ MEGGÁTOLJA AZ AUTOMATIKUS BEKAPCSOLÁST. 

A napelemes kapcsolódoboz a földre is helyezhető a csomagban található hegyes 

pálca segítségével. A napelem a felhős, esős és havas időben is gyűjt energiát, azonban 

az alacsonyabb mennyiségű összegyűjtött energia csökkenti a fényelőállítás időtartamát. 

Például egy felhős napon összegyűjtött napfény mennyisége 3-4 órás megvilágítást 

biztosít, de egy esős vagy havas nap esetén ez 1-2 órás megvilágítást jelent. 

A LED-ek a lampionfüzér részei, nem cserélhetők. A LED fények azonban legalább 10000 

óra élettartamúak megfelelő használat esetén. 

IP44 jelentése: 1 mm-nél nagyobb szilárd testek behatolása ellen védett. Fröccsenő víz 

ellen védett (minden irányból). 

3. AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ 

A termékben található AA Ni-MH Akkumulátor újratölthető, és körülbelül 1-2 év 

élettartamú. Szükség esetén hasonló Ni-MH akkumulátorral helyettesítse.  

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási 

hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is 

tartalmazhat!  

SPECIFIKÁCIÓ 

Anyaga: műanyag, vízálló 

Üzemidő: kb. 6-8 óra (töltöttségi állapottól függően) 

Solar panel: 2V/60mA 

Tápegység: 600mAh, újratölthető 

FORGALMAZÓ: Du-Pol Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4028 Debrecen, Damjanich u. 27. 
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