
Brugervejledning
Solcellelampe - Model Tranekær
Varenr. 1809

Specifikationer:
1. Mål: H. 12,4 x B. 9,6 x D. 4,8 cm.

2. 18650 Li-ion batteri: 1200mAh, 3,7V.

3. Antal LED: 48 stk. - Type: COB.

4. Effekt: 2W.

5. Lumen: 120.

6. Farvetemperatur: 7000 - 8000 Kelvin.

7. Lysvinkel: 120 grader.

8. Model: Tranekær.

1. Oplades af direkte sollys og opbevarer solenergien til at 
lyse, når mørket falder på.

2. Kan lyse over 12 timer, når den er fuldt opladet.

3. Lampen er IP64-godkendt.

Produktegenskaber:
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①  Rawlplug
②  Skruehul
③  Skrue
④  Solcellepanel
⑤  PIR bevægelsessensor
⑥  ON/OFF-knap
⑦  LED lyspanel

Indledningvis:
1. Aktivér solcellefunktionen:

Batteriet er af sikkerhedsmæssige årsager låst af fabrikanten. 
Brug den medfælgende låsepin til at klikke på ON/OFF for at 
låse batteri- og lyssystemet op. 

2. Montering af lampen:
Brug den medfølgende skrue (og rawlplug) til at montere 
lampen på en passende væg, stople eller lignende. Sørg for at 
der er rigeligt med tilgængeligt sollys.

3. Opladning via solpanelet:
Sørg for at vende lampen korrekt, når den monteres. 

Solcellepanelet skal holdes rent - hvis det bliver for støvet eller 

på anden måde beskidt eller tildækket, kan det gå ud over 

lampens funktionsdygitghed.

4. Bevægelsessensor:
Lampen tænder fuldt op, hvis sensoren registrerer 
personbevægelser inden for 2 - 3 meters afstand. 

Sådan fungerer lampen
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Solcellepanelet konverterer sollys til energi, som opmagasineres i 

det genopladelige batteri. Når mørket falder på og lampen er tændt 

via ON/OFF-knappen, tænder lyset automatisk. Herefter bruges 

den opsamlede energi til at holde lampen tændt. Brugstiden 

afhænger af, hvor lampen er placeret, vejrforhold og hvor meget 

sollys der er tilgængeligt på det givne tidspunkt.

1. Oplad lampen i direkte sollys i minimum 7 timer, når den 
pakkes ud første gang.

2. Hvis lyset blinker, betyder det, at lampen ikke har ret meget 
solenergi tilbage at tære af. Sørg for at den snarest muligt 
bliver opladet igen via direkte sollys.

3. Hvis der ikke forefindes ret meget direkte sollys, f.eks. pga. 
skiftende vejrforhold eller årstidsrelaterede grunde, kan det 
tage længere tid for lampen at oplade fuldt ud. Dette er helt 
normalt og må forventes i f.eks. efterårs- og vintermåneder i 
nordiske lande.

 

Montér lampen på væggen 
vha. den medfølgende skrue.

Trin 2: Når mørket er 
faldet på, vil lampen 
tænde på fuld styrke, 
når den opfanger 
personbevægelser.

15 sekunder
ON/OFF-knappen styrer tænd/
sluk-funktionen.

Trin 1: Oplad lampen i direkte 
sollys i minimum 7 timer.

Trin 3: Lampen slukker 
når den ikke har opfanget 
personbevægelser i 15 
sekunder.

Sådan virker solcellefunktionen:

Vær opmærksom på følgende:

Garanti og reklamation:
Der ydes to års garanti på dette produkt. 

Reklamationsretten bortfalder dog, hvis 

produktet er blevet anvendt forkert eller 

uhensigtsmæssigt. Den bortfalder desuden, 

hvis der er udført uautoriserede reparationer på 

lampen.

Importeret af: Harald Nyborg A/S, Gl. 
Højmevej 30, DK-5250 Odense SV.




