
 

 

Outdoor Solar kempinglámpa – 

Használati Útmutató  

 

A csomag tartalma / a készülék részei: 

- 2 db Fém fogantyú 

- Elemtartó fedlap 

- Készülék (lámpa) 

- A/C töltő kábel 

 

Általános tudnivalók 

A kempinglámpa használata előtt olvassa el alaposan a használati útmutatót, különösen a biztonsági 

utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása személyi sérülésekhez vagy a 

kempinglámpa károsodásához vezethet.  

 

Biztonság 

Rendeltetésszerű használat 

A kempinglámpa kizárólag világítási célokra szolgál. A kempinglámpa kizárólag személyes 

használatra készült, üzleti, kereskedelmi használatra nem alkalmas. A kempinglámpa kizárólag a 

használati útmutatójának megfelelően használható. Bármely más használat rendeltetésellenesnek 

minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A kempinglámpa nem gyermekjáték. A gyártó 

és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget. 

 

Biztonsági utasítások 

A kempinglámpa szakszerűtlen kezelésével balesetet okozhat.  

− A kempinglámpa nem gyermekjáték. Ne engedje, hogy gyermekek a kempinglámpával játsszanak.  

− A kifolyt elemeket csakis kesztyűvel fogja meg. Ha mégis bármikor érintkezésbe lép egy elemmel, 

alaposan mossa meg az érintett területet és bő vízzel öblítse le azt.  

− Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a kempinglámpát.  

− Ne nézzen bele közvetlenül a kempinglámpába.  

− Csak felnőtt cserélheti ki az elemet. 

 

Meghibásodás veszélye!  

A kempinglámpában a szakszerűtlen használat kárt tehet.  



− Védje a kempinglámpát a közvetlen hőt vagy hideget kibocsátó forrásoktól, a szennyeződésektől, a 

nedvességtől, valamint a rázkódásoktól.  

− Ne érje folyadék a kempinglámpát.  

− Ne tegye a kempinglámpát forró felületre vagy annak közelébe (pl. tűzhelylap, tábortűz).  

− Vegye ki az elemeket a kempinglámpából, amint azok lemerülnek.  

− Ne nyissa fel a készülékházat.  

− Ne használja tovább a kempinglámpát, ha a műanyag részein repedés, a kempinglámpán törés vagy 

deformálódás látható.  

− A kempinglámpa LED része nem cserélhető.  

 

 
 

A lámpa részegységei: 

- Solar Panel: A készülék tetején található napelemes panel rész, ez rendeltetés szerűén felelős a belső 

akkumulátor feltöltéséért. (egy Led fény jelzi a napelemes töltést a készülék oldalán) 

 

- 180 fokban forgatható karok: 2 darab teljesen elforgatható kar található a készüléken, ezek 

kihajtásával bárhová felakasztható a készülék. 

 

- Battery Cover: A készülék alsó felén található egy elemfedél. Ezalatt 3 darab AA elem befogadására 

képes részegység található, mely a belső akkumulátor esetleges lemerülése után képes tovább 

működtetni a készüléket. 

 

- Connector for AC Adapter: A készülék oldalán található egy, a hozzá járó kábelhez illeszkedő aljzat 

is, melyről hálózati feszültségről is feltölthető a belső akkumulátor. 

 

- Connector for USB: Az eszköz egy Standard USB aljzattal is rendelkezik. 

 



 
 

Üzembe helyezés: 

A készülék bekapcsolására egy belső automatikus – teleszkópos rendszerű – kapcsoló szolgál. A fenti 

ábra jobb oldalán látható állapot a kikapcsolt állapotot jelöli. A készülék felfele való húzásával 

bekapcsol a lámpa, ha a belső akkumulátor fel van töltve, vagy az elemek be lettek helyezve az 

elemtartóba. A kikapcsolás folyamata azonos, csak le kell tolni a teleszkópos felső részt és a készülék 

kikapcsol. 

 

ÉRTESÍTÉS 

Meghibásodás veszélye!  

A kempinglámpában a szakszerűtlen használat kárt tehet.  

− A kempinglámpát ne kapcsolgassa feleslegesen, mert az befolyásolja a LED lámpák élettartamát, ez 

szakszerűtlen használatlan minősül. 

− Ne használjon agresszív tisztítószert, fém- vagy műanyag sörtéjű kefét, éles, fém tisztító eszközt, 

például kést, fémszivacsot és más hasonló tárgyat. Ezek károsíthatják a felületet.  

− Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülékházba. 

- A kempinglámpa műanyag házának tisztítását enyhén nedves ronggyal és kímélő tisztítószerrel 

végezze, majd hagyjon minden részt teljesen megszáradni. 

 

Tárolás  

− A kempinglámpát hűvös, száraz helyen tárolja.  

− Gyerekek elől elzárva tárolja a kempinglámpát.  

− Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a kempinglámpát 

 

Műszaki adatok 

- 30 Ledes fényegység 

- 900 Lumen fényerő 

- IP44 cseppállóság 

- Teleszkópos, automatikus bekapcsolás 

- ABS anyaghasználat 

- Az alap belső akkumulátorral legalább 12 óra az élettartama, fokozatkapcsolóval nem rendelkezik az eszköz. 

- Hálózati töltőről kb. 2-2,5 óra töltést igényel. 

- USB-ről, az USB adapter kapacitásától függően 3-5 óra alatt tölt fel. - napelemes töltésnél szintén ilyen idővel 



kell számolni. 

- Súly: 288 gramm 

- Szélessége: 8,5 cm 

- Mélysége 8,5 cm (kerek forma) 

- Magassága: 13 cm - kihúzva: 19 cm 


