
                  ASL-1607  Lecanto
Românesc
Comandă :  Comutare comutator ON. Așezați lampa de gradina solara direct la 
lumina soarelui timp de 8 ore înainte de prima utilizare. Gradina ta lampă 
solară, apoi pornește automat la amurg. 
Avertizare: Bateria trebuie să fie reciclate sau eliminate în mod corespunzător. 
Nu aruncați bateria cu deșeurile menajere sau deșeurile și nu arde, deoarece se 
poate scurge sau exploda.
Acumulator 1*2/3AAA 1,2 V 300 mAh Ni-Mh 
1 LED
Clasa de siguranță: III
Indicele de protecțieIP:IP44
Produsele electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă 
mulțumesc pentru reciclare, în punctele de colectare în acest scop. Contactați 
autoritățile locale sau distribuitorul pentru consiliere cu privire la reciclare. 
Materialul de ambalaj este reciclabil. Vă mulțumim pentru a recicla ambalajele 
în punctele de colectare prevăzute în acest scop.
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CAUTION !
Electrical products must not be thrown out with domestic waste. They must be taken to a communal 
collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Contact 
your local authorities or stockist for advice on recycling. The packaging material is recyclable. Dispose 
of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable 
material collection-service. The batteries are installed so that they can be removed only by an expert ; 
batteries are built into the device, and the device must be disposed of therefore only by a specialist.

-Bateria nu poate fi înlocuită
-Pentru sursele de lumină neînlocuibil:
"Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu este înlocuibilă: atunci când sursa de lumină 
ajunge la sfârșitul vieții, întregul corp de iluminat se înlocuiește"
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