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СОЛАРЕН ПРОЖЕКТОР ЕВО 15
Характеристики и инструкция за пускане в действие
Как работят соларните лампи?
През деня соларният панел превръща слънчевата енергия в електричество и зарежда
вградената в лампата акумулаторна батерия (и). С настъпването на здрача, лампата
се включва автоматично, като свети с енергията, акумулирана през деня. Броят на
часовете, през които соларната лампа ще свети, зависят от количеството на дневната
светлина, метериологичните условия и сезона, както и от състоянието на батерията.
Инсталиране
В комплекта са включени нужните дюбели, винтове и скоба за монтирането на
соларния панел и на прожектора. Монтирайте панела на открито осветено място с
лека насоченост на юг! Не зареждайте панела поставен зад стъкло! Монтирайте
прожектора така, че датчикът за засичане на движение да е насочен в желаната от Вас
посока (диапазонът на засичане на движение е около 2-6,5 м)!
Пускане в действие
1. Първоначално зареждане – от изключителна важност е преди пускането в
експлоатация на новия соларен прожектор, акумулаторните му батерии да
бъдат заредени напълно. Това може да се случи като изложите соларния панел
включен посредством кабела към прожектора на интензивна слънчева светлина
за минимум 2-3 дена.
2. След като заредите батериите напълно, е нужно само да включите копчето,
което се намира върху корпуса на прожектора.
Поддръжка
Нужно е регулярно да почиствате соларния панел и прозрачния защитен капак на
светодиодите от замърсявания, като за целта използвате мек леко навлажнен без
химикали парцал или кърпа.
Батерии
Акумулаторните батерии имат експлоатационен живот от около минимум 1 година.
След това – когато забележите, че независимо от интензивното слънчево греене през
деня и почистените соларни панели, Вашият соларен прожектор свети малко на брой
часове – е време да смените батериите. Батерии от вида ААА се продават във всички
големи магазини за електротехника, както и при нас (можете да ги видите с актуалните
им цени на www.sterado.bg).

