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Κωδ: ∆ΙΑ1030 
ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ TWIN 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Αυτές οι οδηγίες αφορούν ΜΟΝΟ σε αυτό το προϊόν και περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες για την χρήση του 
προϊόντος για πρώτη φορά. Παρακαλούµε ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για µετέπειτα αναφορά και θα πρέπει 
να συνοδεύουν πάντα το προϊόν σε περίπτωση που δωθεί σε νέο χρήστη. 
 
1. Εισσαγωγή 
Αυτό το προϊόν πληροί όλες τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς κανονισµούς. Η συµµόρφωση αυτή έχει αποδειχθεί. Οι 
σχετικές διακηρύξεις και έγγραφα υπάρχουν στον κατασκευαστή.  
Για εγγυηµένη σωστή και ασφαλή λειτουργία, ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθεί αυτές τις οδηγίες χρήσης. 
 
2. Οδηγίες ασφαλείας 
- Σε περίπτωση ζηµιών που έχουν προκληθεί από τη µη συµµόρφωση µε αυτές τις οδηγίες, η εγγύηση δεν ισχύει! 
∆εν είµαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζηµιές προκληθούν λόγω του παραπάνω! 
- ∆εν είµαστε υπεύθυνοι για ζηµιές σε περιουσιακά στοιχεία ή σε άτοµα που έχουν προκληθεί από λανθασµένο 
χειρισµό ή µη συµµόρφωση µε τις οδηγίες ασφαλείας.  
- Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ισχύει η εγγύηση. 
Για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται η µετατροπή του ηλιακού φωτός. 
Γι’ αυτό το λόγο, παρακαλούµε να ακολουθείτε κατά γράµµα τις οδηγίες χρήσης. 
Σε χώρους εργασίας, θα πρέπει να ακολουθούνται οι κανονισµοί ασφαλείας. 
 
3. Προτεινόµενη χρήση 
Το ηλιακό φως Twin είναι µια διακοσµητική συσκευή για τον κήπο και την πισίνα.  
Ένα ηλιακό κύτταρο υψηλής απόδοσης (σχεδόν αόρατο) είναι ενσωµατωµένο στο κάτω µέρος της 
συσκευής και φορτίζει την ενσωµατωµένη µπαταρία όσο υπάρχει ηλιακό φως. Το λευκό LED που είναι 
εγκατεστηµένο στο πάνω µέρος ενεργοποιείται αυτόµατα στη δύση του ηλίου και προσφέρει ατµοσφαιρικό 
φωτισµό δωρεάν. 
Η µέγιστη διάρκεια φωτισµού µε πλήρως φορτισµένη µπαταρία είναι περίπου 8 ώρες. Το προϊόν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
Σηµείωση: Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι το ηλιακό φως έχει εγκατασταθεί σε σηµείο µε πλήρη έκθεση 
στον ήλιο στη νότια πλευρά. Το προϊόν δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί αν έχει εγκατασταθεί στη βόρεια 
πλευρά, κάτω από θάµνους κλπ. Το χειµώνα, το προϊόν πρέπει πάντα να είναι καθαρό από χιόνι. 
 
4. Συναρµολόγηση 
1. Βγάλτε τα εξαρτήµατα µέσα από το κουτί προσεκτικά. 
2. Αφαιρέστε απαλά την πλαστική θήκη από τον ανοξείδωτο σωλήνα. 
3. Αφαιρέστε αργά την προστατευτική λωρίδα από την µπαταρία. Η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη τώρα. 
4. Τώρα εισάγετε την πλαστική θήκη ξανά στον ανοξείδωτο σωλήνα. 
5. Το καρφί βρίσκεται στην άλλη άκρη του ανοξείδωτου σωλήνα. Τραβήξτε το πλαστικό µέρος και αφαιρέστε το καρφί. 

Εισάγετε το καρφί ξανά από την ανάποδη και µετά βάλτε το πίσω στον ανοξείδωτο σωλήνα. 
Σηµείωση: Γενικά, η διάρκεια του φωτός είναι µικρότερη κατά τη διάρκεια των χειµερινών µηνών. Αν το φως δεν ανάβει το 
πρώτο απόγευµα, παρακαλούµε περιµένετε µία ηλιόλουστη ηµέρα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Αλλαγή της µπαταρίας 
Μετά από ένα µε δύο χρόνια, η χωρητικότητα των µπαταριών θα ελαττωθείι και θα πρέπει να αντικατασταθούν. Οι µπαταρίες 
µπορούν να αγοραστούν σε καταστήµατα. 
Ο τύπος της χρησιµοποιούµενης µπαταρίας είναι Mignon NiMh 1.2 V/600 mAh. 
1. Αφαιρέστε την πλαστική θήκη από τον ανοξείδωτο σωλήνα. 
2. Αφαιρέστε την µπαταρία από τη θήκη της. 
3. Τοποθετήστε την καινούργια µπαταρία µε τη σωστή πολικότητα και εισάγετε την 

πλαστική θήκη ξανά στον ανοξείδωτο σωλήνα. 
Σηµείωση: Οι εξαντληµένες µπαταρίες θα πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 
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6. Βλάβη 
Η συσκευή δεν ανάβει το βράδυ 
- Ένας εξωτερικός παράγοντας (π.χ. φώτα δρόµου) εκπέµπει φυσικό φως στο ηλιακό κύτταρο και αποτρέπει τη συσκευή από το 
να ενεργοποιηθεί. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σκοτεινό σηµείο. 
- Είναι η µπαταρία τοποθετηµένη µε τη σωστή πολικότητα; 
 
Η συσκευή δεν ανάβει το βράδυ ή µόνο για λίγο 
- Έχει αντιστραφεί η πολικότητα όταν αντικαταστάθηκε η µπαταρία; 
- Η µπαταρία είναι αδύναµη ή έχει φθαρεί; Φορτίστε την µπαταρία µε κανονικό φορτιστή. Αλλάξτε την µπαταρία. 
 
7. Τεχνικές προδιαγραφές 
Volt λειτουργίας:   1.2 V 
Βαθµίδα προστασίας: IP 44 
Μπαταρία:  1 τεµ. Mignon NiMh 1.2 V/600 mAh 
Λάµπα:   1 λευκό LED 
Περίοδος φωτεινότητας: Μέγιστο 8 ώρες µε γεµάτη µπαταρία 
 
Σηµειώσεις σχετικά µε τις επαναφορτιζόµενες µπαταρίες 
- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν µε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. Ποτέ µην αφήνετε τις επαναφορτιζόµενες µπαταρίες 

χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά ή τα κατοικίδια µπορεί να τις καταπιούν. 
- Οι επαναφορτιζόµενες µπαταρίες δεν πρέπει ποτέ να βραχυκυκλώνονται, να αποσυναρµολογούνται ή να απορρίπτονται σε 

φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης! 
- Οι φθαρµένες µπαταρίες ή όσες έχουν διαρροή µπορεί να προκαλέσουν χηµικά εγκαύµατα όταν έρθουν σε επαφή µε δέρµα. 

Γι’ αυτό το λόγο, παρακαλούµε χρησιµοποιείτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 
- Οι επαναφορτιζόµενες µπαταρίες θα πρέπει να αντικαθίστανται µόνο µε µπαταρίες ίδιου ακριβώς τύπου. Μην χρησιµοποιείτε 

κανονικές µπαταρίες, καθώς αυτές δεν είναι επαναφορτιζόµενες. 
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει τις επαναφορτιζόµενες µπαταρίες µε τη σωστή πολικότητα. 
- Για µακρές χρονικές περιόδους που δεν χρησιµοποιείται το προϊόν (π.χ. σε περίπτωση αποθήκευσης), αφαιρέστε τις 

επαναφορτιζόµενες µπαταρίες από αυτό προς αποφυγή ζηµίας σε περίπτωση διαρροής των µπαταριών. 
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