
Lampa campingowa z radiem 

Instrukcja obsługi 

Nr.: 9048500 

Gwarancja i serwis 
Ważne informacje dotyczące użytkowania: 
1. zawsze całkowicie rozłożyć korbę 
2. W celu zwiększenia żywotności baterii i części 
mechanicznych, należy pamiętać: 
(a) nie kręcić korbą dłużej niż 5 minut, jeśli urządzenie jest naładowane 

(b) Jeżeli światło staje się słabsze lub nic nie słychać w radiu, oznacza to, że bateria 
nie jest już wystarczająco naładowana. W takim przypadku wyłącz światło i radio i 
zakręć korbą 

(c) prosimy o możliwie jak najbardziej równomiernie krecić korbką (ładuje najlepiej 
przy ok.. 2½-3 obrotów na sekundę). Należy unikać zbyt szybko kręcenia i nagłej 
zmiany kierunku. Zbyt wolne kręcenie może negatywnie wpłynąć na wydajność 
ładowania generatora, a zbyt szybkie kręcenie może uszkodzić mechanizm 

(d) w przypadku, gdy urządzenie działa prawidłowo nie należy kręcić korbą dłużej niż 
30 minut. 

(e) aby przedłużyć żywotność baterii, należy zakręcić korbą przez minutę raz w 
miesiącu aby uniknąć całkowitego rozładowaniem baterii. Wprowadzić urządzenie  w 
tryb „wyłączony” (przełącznik zasilania w położeniu OFF), gdy nie jest używane 
przez długi czas. 

3. Unikać narażania urządzenia na bardzo wysokie temperatury i chronić przed 
wstrząsami! Nie upuszczać go. 

4. Nie czyścić żrącymi środkami i nie używać szorstkich tkanin. 
5. Wyłącz światło i radio podczas procesu ładowania, aby zwiększyć efektywność 
generatora. Ale przełącznik zasilania musi być w pozycji „Włączony” 
6. Urządzenie może stać się lekko ciepłe podczas ładowania. To jest normalne i nie 
ma powodów do obaw. 

W zestawie (rys. 1): 

Lampa campingowa z radiem (A), przejściówka z USB-A sprzęgło (B) Instrukcja 
obsługi 

Przegląd części (rys. 2-5) 
1. metalowy uchwyt do przenoszenia 
2. ogniwa słoneczne 
3. panel z przyciskami do obsługi 
a. radio (Radio ON/OFF) 
b. światła (światło wł. / wył.) 
c. skanowanie + (wyszukiwanie kanałów do przodu) 
d. skanowanie - (wyszukiwanie kanałów do  do tyłu) 
e. VOL + (wzrost poziomu głośności) 
f. VOL - (zmniejsz poziom głośności) 
4. korba, generator 
5. lampa 
6. głośnik 
7. złącze DC (DC Φ 3,5 mm) do kabla zasilacza 
8. włącznik ON/OFF 
9. przejściówka z DC-wtyczka 3,5 mm (a) i gniazdo USB-A (b). 

Użytkowanie 

1. Ładowanie akumulatora za pomocą ogniw słonecznych 
Upewnij się, że lampa i radio są wyłączone. Przesuń przełącznik power do pozycji 
„włączone” „ON” . Umieść urządzenie w  kierunku słońca tak, że ogniwa słoneczne 
(rys. 3, 2) otrzymują wystarczającą ilością światła słonecznego. Energia wytworzona 
w ten sposób jest przechowywana we wbudowanym akumulatorze. 

2. Ładowanie baterii przez dynamo za pomocą korby 
Upewnij się, że lampa i radia są wyłączone. Przesuń przełącznik power do pozycji 
„włączone” „ON” 
Rozłożyć korbę (rys. 4, 4) i przekręcać w tempie około 2,5 do 3 obrotów na sekundę. 
Energia wytworzona w ten sposób jest przechowywana we wbudowanym 
akumulatorze. 

3. Ładowanie cyfrowych urządzeń mobilnych 
W procesie ładowania  uzyskuje się wartość 5V na napięcie wyjściowe (DC out). 
Napięcie wejściowe urządzenia przenośnego, które ma być naładowane, musi 
odpowiadać tej wartości napięcia. 

RYZYKO uszkodzenia! 



Przed rozpoczęciem ładowania, należy koniecznie sprawdzić parametry urządzenia 
ładowanego. (odpowiednie napięcie robocze w instrukcji obsługi). Nie odpowiadamy 
za szkody spowodowane ładowaniem nieprawidłowym napięciem. 

Upewnij się, że lampa i radio są wyłączone. Przesuń przełącznik power do pozycji 
„ON”. 
Podłącz wtyk 3,5 mm DC (rys. 5, 9a) do gniazda DC (rys. 5, 7). 
Podłącz złącze USB-A (X) cyfrowe urządzenia do gniazda połączenia USB A (rys. 5, 
9b) kabel zasilacza (rys. 5, 9). 
Rozłóż korbę (rys. 4, 4) i przekręcaj w tempie około 2,5 do 3 obrotów na sekundę. Z 
energii generowanej w ten sposób naładujesz akumulator urządzenia mobilnego. 
Uwaga: Proces ładowania z korbą ręczną może trochę potrwać, aż napięcie 
akumulatora urządzenia mobilnego będzie wystarczająco wysokie, w zależności od 
akumulatora. 

4. Korzystanie z radia 
Przesuń przełącznik power do pozycji „ON” Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
"RADIO" (rys. 2, 3a) przez około 3 sekundy, aby włączyć FM radio. 
Aby wyszukać stacje, podczas odtwarzania radia użyj przycisków” "SCAN +" (rys. 2, 
3c) lub "SCAN-" (rys. 2, 3d). Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych jest 
uruchomione i wyszukiwanie zostanie przerwane, gdy odnaleziona zostanie stacja 
RDS. Aby wyszukać kolejną stację, należy wykonać wyszukiwanie kanałów, 
ponownie jak opisano poprzednio. 
Wyszukiwanie stacji odbywa się z "SCAN +" do góry (zakres częstotliwości od 87.5 
MHz do 108 MHz) lub z "SCAN-" do tyłu (108 MHz do 87,5 MHz). 
Aby wyregulować głośność, naciśnij podczas odtwarzania radia "VOL +" (rys. 2, 3e), 
aby zwiększyć głośność, lub "VOL-" (rys. 2, 3f), aby ją zmniejszyć. Przytrzymać 
odpowiedni przycisk, aż do osiągnięcia pożądanego poziomu. 
Naciśnij przycisk ponownie przez około 3 sekundy by wyłączyć radio. 

Uwagi: 
1. Zalecamy regulację głośności w odpowiedni sposób (proszę wziąć pod uwagę 
środowisko i otoczenie). 
2. Unikać wysokich budynków, piwnic, itp Te lokalizacje hamują odbioru sygnału 
radiowego. W każdym przypadku, gdy jest to możliwe, uważaj na kuchenki 
mikrofalowe, świetlówki, silniki lub innych urządzenia elektryczne które mogą 
również wpływać na odbiór. 
3. Jeśli dźwięk radia jest zniekształcony lub słychać tylko hałas oznacza, że 
pojemność akumulatora jest zbyt niska. 

5. Korzystanie z latarki LED 
Przesuń przełącznik power do pozycji  „ON”. Aby włączyć latarkę, naciśnij przycisk 
Aktywuj "Światło" (rys. 2, 3b). Wciśnij ponownie , aby wyłączyć latarkę. 

Czyszczenie i pielęgnacja: 
Chronić urządzenie przed kurzem i wilgocią. 
Do czyszczenia na zewnątrz urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Aby uniknąć 
uszkodzenia elektroniki, nie należy używać żadnych płynów do czyszczenia. 
Wyłącz urządzenie (przełącznik zasilania w położeniu OFF), gdy nie jest używane 
przez długi czas. 

Gwarancja i jej przedłużenie 
Okres gwarancji wynosi 2 lata i rozpoczyna się w dniu zakupu. Należy 
przechowywać rachunek. Gwarancję można przedłużyć do 5 lat, rejestrując się na 
stronie www.bresser.de/garantie i wypełniając krótką ankietę. Aby skorzystać z 5-
letniej gwarancji, rejestracji należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od zakupu 
(obowiązuje data dowodu zakupu). Po tym czasie następuje utrata prawa do 
przedłużenia gwarancji. 
W razie problemów z urządzeniem należy się zwracać do naszego serwisu. Prosimy 
nie odsyłać wyrobu bez konsultacji telefonicznej. Wiele problemów można usunąć po 
rozmowie. W razie wystąpienia problemów po okresie gwarancji lub nieobjętych 
gwarancją użytkownik otrzyma od nas bezpłatny kosztorys naprawy. 
Infolinia serwisu: 00 800 63 43 70 00 Email: service@bresser.de 
Ważne w przypadku odsyłania urządzenia: 
Aby uniknąć szkód transportowych, należy zwracać uwagę na staranne opakowanie 
urządzenia w oryginalne opakowanie. Prosimy dołączyć paragon (albo jego kopię) 
oraz opis usterki. Gwarancja nie ogranicza praw użytkownika wynikających z ustaw. 
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