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English
Instruction: Slide the switch to ON position. Place your solar garden
light in direct sunlight for 8 hours before first time use. Your solar
garden light will then automatically turn on at dusk.
Caution: Battery must be recycled or disposed of properly. Do not
dispose of battery in regular trash, municipal waste stream or by fire
as battery may leak or explode.
1X2/3AAA 1.2V 300mAh NI-MH BATTERY
1LED
Protection class:III
IP number:IP44
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.

українська
Інструкція: Встановіть перемикач в положення ON. Для цього
встановіть сонячний світильник у саду під прямими сонячними
променями і залишіть на 8 годин до того, як використовувати
вперше. Сонячний садовий світильник запалюватиметься після
того автоматично, коли наставатиме ніч.
Увага: Акумулятор слід викидати та утилізувати, як належить. Не
викидайте акумулятор разом із харчовими відходами чи брухтом,
не спалюйте його, бо він може зайнятися і спричинити вибух.
Батарейка 1*2/3AAA 1,2 В 300мАч Ni-Mh
1 LED
Клас захисту:III
Показник захисту IP:IP44
Електричні вироби не можна викидати разом із побутовим сміттям.
Будь-ласка, доставляйте їх для утилізації до спеціальних приймальних
пунктів. Звертайтеся до місцевих органів влади або продавця по
пораду щодо утилізації. Будь-ласка, доставляйте упаковку для
утилізації до спеціальних приймальних пунктів.

-The battery can't be replaced
- For non replacable lightsources:
"The light source of this luminaire is not replaceable: when the
light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced"

-Акумулятор не може бути замінений
-Для не перепласних джерел світла:
"Джерело світла цього світила не є замінним: коли джерело світла
досягає свого кінця життя весь світило буде замінено"
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