Solar Outdoor LED verlichting
Handleiding
1. Model
Deze handleiding geldt voor alle Solar Outdoor LED verlichting, zoals hieronder genoemd.
IOL-200S, IOL-250S, IOL-300S, IOL-400S, IOL-3520S en IOL-3520S

2. Specificatie
Onze Solar LED verlichting is een outdoor product, dat ook op het water kan drijven.
Dit product is gemaakt van wit polyethyleen.
Omgevingstemperatuur voor gebruik -14 ℃ tot 35 ℃
Zonnepaneel Binnen Ball
Led type R / G / B, kleur verandering
Batterij Oplaadbare batterijen
afstandsbediening batterij CR2025 (3V)
Afstandsbediening effectieve afstand van 4 meter
Oplaadtijd is afhankelijk van het weer
Tijdsduur is afhankelijk van de helderheid van de verlichting

3. Bediening
3.1 Het opladen van uw Solar outdoor led verlichting.
Dit product wordt met zonne-energie opgeladen door het product in direct zonlicht te plaatsen(foto
1). Zonnepaneel van het product zal de batterij op te laden. In zonnige omstandigheden, duurt het
opladen ongeveer 8 uur. In bewolkte omstandigheden, zal het opladen langer duren.
Solar bal zal automatisch oplichten wanneer de schemering invalt, na oplading overdag. Zie Figuur 2.

Solar-bal kan kleuren vanzelf veranderen, de kleuren kunnen ook worden bediend met de
afstandsbediening. Zie figuur 3.

3.2 Aan en uit zetten van Solar
① AAN / UIT via schemersensor: Dit product is uitgerust met een schemersensor, maar zal niet
branden overdag. Het heeft overdag de tijd nodig om op te laden, maar gaat automatisch oplichten
bij schemering.

② Als u handmatig in- / uitschakelen van het product via het gebruik van de "ON" knop van de
afstandsbediening gaat de solar bal in het donker branden.

3.3 Gebruik van afstandsbediening.
Voordat u de afstandsbediening gebruikt, verwijder het kleine plastic vel van het batterijklepje.

4. Waarschuwingen / Voorzorgsmaatregelen van het product

4.1 Product:
1. Dit product en de verpakking zijn geen speelgoed.
2. Houd het artikel buiten het bereik van kinderen als ze beschadigd zijn.
3. Ga niet zitten, staan of springen op dit artikel.
4. Houd het product uit de buurt van chemicaliën en warmte.
5. Probeer niet om het product te openen. (Garantie geldt niet, bij geopend product

4.2 Batterij:

A. De afstandsbediening en de verpakking zijn geen speelgoed, houd het buiten het bereik van
kinderen.
B. De afstandsbediening mag niet worden blootgesteld aan regen, vochtigheid, vloeistof, of warmte

