
СОЛАРНО ГРАДИНСКО ОСВЕТЛЕНИЕ
Благодарим Ви, че избрахте нашия електронен магазин за

покупката си. Моля, прочетете внимателно инструкциите преди

употреба, за да избегнете злоупотреба. След това запазете

инструкциите внимателно за бъдещи справки. В случай на

дарение или заем на продукта, винаги го предавайте,

включително това ръководство. Продуктът не е предназначен

за търговска употреба.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
През деня соларния панел черпи енергия от слънчевите лъчи и я съхранява в соларна 
батерия. През нощта осветлението се управлява от тази запасена енергия. Времето за 
осветяване зависи от географското местоположение, метеорологичните условия и сезона. При 
нормални условия, когато соларният панел е изложен на пряка слънчева светлина за 6 часа, 
той ще свети 6-8 часа през нощта.

ИЗБОР НА ИДЕАЛНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА СВЕТЛИНИТЕ
Изберете място, изложено на слънчева светлина за 8 часа през деня. На сенчесто място 

батерията няма да се зареди напълно и съответно ще се съкрати времето за нощно 

осветление. В близост до соларните светлини не трябва да има други силни източници на 

светлина (например улични лампи), излъчваната от тях светлина ще изключи сензора на 

соларната светлина. Соларните лампи са идеални за осветяване на тревни площи, тераси или 

други градински площи.

ЗИМНО ОСВЕТЛЕНИЕ
През зимата пазете соларните панели чисти от сняг. Ако соларният панел няма да може да 

приема слънчевите лъчи поне 6-8 часа през деня, вечерното време за осветление ще бъде 

значително намалено.

ПЪРВА УПОТРЕБА
Поставете соларните светлини там, където искате. Оставете превключвателя в положение 

OFF за първите 24 часа и едва след това можете да го превключите в положение AUTO. Това 

трябва да се направи така, че капацитетът на батерията да достигне своя максимум. Ако 

светлините не светнат след това време, проверете дали превключвателят е в положение 

AUTO, дали батерията е поставена правилно и дали соларния панел е изложен директно на 

слънчевите лъчи.

ВКЛЮЧВАНЕ НА СОЛАРНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ
Ако соларният панел е изложен на пряка слънчева светлина за 24 часа, променете позицията 

на бутона от OFF на AUTO.

Светлината се включва автоматично привечер и се изключва, когато соларният панел е 

осветен.




