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B R U K S A N V I S N I N G

Solcellsbelysning
Mosaiklykta
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FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

1 st mosaiklykta • 1 st LED-lampa • 1 st metallkedja • 1 st solpanel • 1 st AAA-batteri, 600mAH
Ni-MH.

Mosaiklyktan kan antingen ställas på bord eller hängas upp i metallkedjan.

HUR BELYSNINGEN FUNGERAR

• Belysningen levereras med ett uppladdningsbart batteri. Under dagen omvandlar solcells-
panelen solljuset till elektricitet och batteriet laddas. På natten utnyttjas denna energi och
belysningen tänds automatiskt. Hur länge belysningen lyser beror på geografiskt läge, väder och
årstid. Batteriet bör bytas ut när laddningskapaciteten minskar.

RÄTT PLACERING

• Välj en plats utomhus med direkt solljus i minst 8 timmar per dag. I skuggiga lägen kan batteriet
inte laddas tillräckligt och därför lyser belysningen kortare tid.

• Belysningen bör inte placeras nära starka ljuskällor som t ex gatubelysning. Belysningen kan då
släckas automatiskt eftersom sensorn inne i belysningen känner av den andra ljuskällan.

FÖRSTA ANVÄNDNING

• Även om batteriet kommer fulladdat från tillverkaren bör det laddas en dag före första använd-
ning.

• Ta ut batteriet.

• Ta bort isoleringsremsan som skyddar batteriet. Batteriet laddas inte om isoleringsremsan
lämnas kvar.

• Lägg tillbaka batteriet.

PLACERING
• Ställ belysningen i direkt solljus där batteriet kan laddas i minst 48 timmar. Det kan ta upp till

4 dagar innan belysningen lyser med full styrka.

• Placeringen, väderförhållandena och närhet till en annan belysning påverkar hur många timmar
belysningen lyser. Idealiskt är om belysningen får 8 timmar av direkt solljus för att den sedan ska
lysa i 6 timmar.

• Om belysningen placeras i skugga, laddas batteriet inte fullt, belysningen lyser kortare tid och
batteriets livslängd förkortas.
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UNDERHÅLL

• Belysningen används utomhus för belysning av trädgård, uteplats osv.

• Förläng belysningens livslängd och minska risken för rostskador. Placera inte belysningen i en
allt för fuktig miljö eller nära salt och gödsel.

• Solcellspanelen får inte bli repig och den ska alltid vara fri från damm och smuts. Rengör
belysningen med en mjuk, fuktig trasa.

• LED-lampan är inte utbytbar och får ej vidröras.

• Om belysningen inte tänds automatiskt på natten trots att den har stått i solljus i 48 timmar,
kontrollera följande:

– att batteripolerna har kontakt och att polerna + och – ligger rätt mot varandra

– att belysningen är placerad i soligt läge med panelsidan (glaskupan) riktad mot solen.

• Belysningen är avsedd för användning under den varma årstiden och bör inte användas i
temperaturer under 0°C.

BYTE AV BATTERI

• Lossa skruvarna på lockets undersida.

• Ta ut batteriet och lägg i ett nytt uppladdningsbart batteri. Kontrollera att det nya batteriet är rätt
monterat.

• Sätt ihop locket och skruva i skruvarna.

• Lägg locket på lyktan.

• Ladda det nya batteriet fullt.

• Lämna det uttjänta batteriet till en återvinningsstation.

VARNING!
• Kasta inte uttjänta batterier i hushållssopor.

• Bränn inte batterier, de kan explodera.

• Öppna inte batterier, de kan kortslutas och bli förstörda.
Även risk för personskada uppstår.
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Vid frågor kontakta i första hand Rusta-Contact, tel 0771-28 10 10

Konsumentkontakt:
Rusta-butikerna

Inköp/Marknadskontor
Box 5064, 194 05 Upplands Väsby

B R U K S A N V I S N I N G

INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL
Uttjänta elektroniska produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan de ska
lämnas till en återvinningsstation. Kontrollera med din kommun eller återförsäljare för
ytterligare information om återvinning eller återvinningsstationer.

REKLAMATIONSRÄTT

• Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och maskinstämplat
kvitto bifogas.

• Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om produkten används till ändamål
den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte följs. Reklamationsrätten gäller i sådant fall
inte.


