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Κωδ: ΣΟΛ6016 
ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά: 
 
1. Ηλιακό πάνελ: 0,38 W 
2. Μπαταρία: 3,7 V 450mAh 
3. Λάµπα: 5 LED, 0.3 W Μονάδα φωτισµού: 30LM 
4. Συχνότητα υπερήχων: 21-32 KHz 
5. Έκταση απώθησης: 15m2 
6. Βαθµός αντίστασης στο νερό: Ip55 
7. Ώρες φόρτισης: 8 ώρες σε ηλιακό φως 
8. Χρόνος λειτουργίας: Led φωτισµός: 5,5 ώρες, απώθησης κουνουπιών: 8 ώρες 
9. Κουµπί 1: για φως  

Κουµπί 2: για απώθηση κουνουπιών 
10. Μεταβλητή συχνότητα αντικουνουπικής λειτουργίας: 21- 32 ΚΗz 
11. Αλλαγή συχνότητας σε αποτελεσµατική απόσταση: περίπου 1- 3 µέτρα 
12. Υλικό περιβλήµατος: ανοξείδωτο ατσάλι 
13. Μήκος περιβλήµατος: 400mm 

 
 
Οδηγίες λειτουργίας: 

1. Πώς να φορτίζετε τη λάµπα µε το ηλιακό πάνελ. 
Βεβαιωθείτε ότι η λάµπα βρίσκεται στην κατάσταση«Auto». 
Πατήστε το κουµπί 1 προς τον ήλιο. Αν το LED1 γίνει κόκκινο, σηµαίνει ότι βρίσκεται στη λειτουργία AUTO και είναι έτοιµο 
να δουλέψει. 
Έπειτα, εισάγετε το ντουί στο γκαζόν (ή στο χώµα) και αφήστε το να φορτίσει κάτω από το φως του ηλίου. Το LED1 θα 
γίνει κόκκινο κατά τη διάρκεια φόρτισης. 
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η λάµπα θα ανάψει αυτοµάτως και το LED1 θα σβήσει την ίδια στιγµή. 
 
2. Πώς γνωρίζετε ότι η λάµπα βρίσκεται στην κατάσταση AUTO ή στο ΟFF. 
Πατήστε το κουµπί 1 προς τον ήλιο. Αν το LED1  γίνει κόκκινο, τότε σηµαίνει ότι βρίσκεται στην κατάσταση AUTO και είναι 
έτοιµο για λειτουργία. Αν το LED1 είναι µαύρο, τότε σηµαίνει ότι βρίσκεται στην κατάσταση OFF. 
 
3. Πώς να το χρησιµοποιείτε σε εσωτερικούς χώρους ως λάµπα. 
Πατήστε το κουµπί 1 και ανάψτε τη λάµπα στο σκοτάδι. ( το LED1 θα ανάψει όταν η λάµπα λειτουργεί.) 
 
4. Πώς να χρησιµοποιήσετε το αντικουνουπικό. 
Πατήστε το κουµπί 2 για να θέσετε σε λειτουργία το αντικουνουπικό. Αν το LED2 είναι κόκκινο, τότε σηµαίνει ότι το 
αντικουνουπικό λειτουργεί. 
Πατήστε το κουµπί 2 για να σβήσετε το αντικουνουπικό. Αν το LED2 είναι µαύρο, τότε σηµαίνει ότι το αντικουνουπικό δε 
λειτουργεί. 
 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ   
 

• Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται την καλή λειτουργία του προϊόντος.  
• Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 6 (έξι) µήνες. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ηµεροµηνία αγοράς. 
• Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει µόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιµολόγιο). 
• Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώµατα και κακοτεχνίες. 
• Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις  που έχουν προκληθεί από εσφαλµένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των 

τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής. 
• Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τµήµα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα 

προϊόντα προς έλεγχο µπορούν να παραδίδονται στα καταστήµατα του δικτύου Τelemarketing Store ή να αποστέλλονται στη 
διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. 

• H εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από µη εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. 
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