
Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a 
legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és 
óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon 
forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és 
készek a legjobb szolgálatra. 

A jótállás a vásárlás napjától számítva 2 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen 
szerelés vagy az abnormális kopás okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a 
felület károsodásáért, a termék helytelen eltávolításáért és szereléséért.  Ez a termék 
garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik.

BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

• BE / KI és színváltó kapcsoló
• Polikristályos napelem: feltöltés a nap folyamán 
még felhős időben is
• Meleg fehér LED
• Színváltó LED
• Akár 6 óra üzemidő *
• Automatikus érzékelő – Sötétedéskor bekapcsol
• Könnyűsúlyú és tartós
• Időjárásálló

Jellemzők

ALKATRÉSZEK

Műszaki adatok

 

A. Formájú lámpaburát

B. Napelemből  LED panel

C. Földelési elemet 

Watts: 1W

Sugárzási szög: 360’D

LED színe: RGBWW

Lumenek: 5LM

Akkumulátor Feszültség: 1*AA Battery/1.2V
              &mAH:500mAH NI-MHV

Töltési idő: 8-12 Hours
Munkaidő: 6-8 Hours

Anyag: PC
Az egység nagysága: D18.8x39.5cm

HUNGARIAN

 
14



 

Olvassa el ezeket az utasításokat teljes egészében a napelemek összeszerelése vagy 
beszerelése előtt.

Pozíció

a) Válasszon olyan pozíciót, amely lehetővé teszi a napelem panel számára, hogy megkaphas-
sa a rendelkezésre álló napfény maximális óra tartalmát. Az árnyékos helyek nem teszik 
lehetővé az akkumulátor teljesen feltöltését. 
b) Válasszon olyan helyet, ahol a napelem nem kap fényt az utcai világítástól, a házfénytől 
vagy más fényforrásoktól, amelyeket a napelemek fényérzékelője észlelheti, ami megakadály-
ozza, hogy éjszakán hasznosítsa napfényét.
c) Tartson legalább 1,5 méter távolságot az egyes lámpák között, a lámpák a közelben lévő 
fények elindíthatják a napsugárzó fényérzékelőjét, és megakadályozhatják, hogy a 
napsugárzás világítson vagy az éjszaka folyamán megszakadjon.

Összeszerelés és szerelés
a) Távolítsa el a tojás formájú lámpaburát (A. rész) a napelemből (B. rész), majd mozgassa a 
kapcsolót "WW" vagy "C" pozícióba a világítás kezdéséhez, majd rögzítse a tojás formájú 
lámpaburát (A. Rész) a világos résszel (B. rész).
b) Rögzítse a földelési elemet (C. rész) a napelem alsó részéhez.
c) Erősítse meg a földelést (C rész) a kiválasztott helyre a talajba. Ha a talaj kemény, akkor 
lehet, hogy lágyítsa víz hozzáadásával, vagy hozzon létre egy kísérleti lyukat, ahol egy fém 
rudat vagy hasonló tárgyat kalapálhat a talajba ott, ahol a földelést be kell illeszteni.

Üzemeltetés
a) Kapcsolja a napkollektor melletti tojás lámpaernyő belsejében található kapcsolót "WW" 
vagy "C" helyzetbe.
b) Győződjön meg róla, hogy a napelem jó napfénynek van kitéve 2 napig ahhoz, hogy biztos 
legyen abban, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Funkció
A fénykészlet két funkcióval rendelkezik: állandó szín vagy színváltó funkció és be / ki. Az 
aktiváláshoz kövesse az alábbi utasításokat.
a) A kapcsolót "KI" pozícióba helyezze, a fény kialszik.
b) Mozgassa a kapcsolót "WW" pozícióba, a világítás meleg fehér szín állapotban lesz.
c) Mozgassa a kapcsolót "C" pozícióba, a fény színváltozás módban lesz.

Akkumulátorok ártalmatlanítása
A régi elemeket felelős módon el kell dobni. NE dobja be a régi elemeket semmilyen típusú 
tűzbe, mert az akkumulátor robbanhat és sérülést okozhat.
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