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(*)

(**) 

منفذ يو اس � 

كتيب التعلي�ت

 منتج سن بل 80, هو مصباح يعمل بالطاقة الشمسية و�كن استخدامه كمصباح محمول ،مصباح معلق ،
 مصباح قراءة ، أو شعلة. �كنه أيًضا شحن هواتفك وغ¢ها من ا¡جهزة ذات الجهد ا�نخفض. يرجى اتباع

هذه التعلي¬ت ل»ستخدام ا¡مثل

 ١. ا�حتويات

الغ»ف البطارية وا�صباح  اللوح الشم² و ا±س»ك

أمامخلف

منفذالشحن يو اس � 

زر ا±يقاف والتشغيل

ضوء مؤ¶ البطارية

منفذ اللوحة الشمسية كابل شحن ا�صباح

كابل شحن  الهاتف
موصل يو اس �

كابل شحن  ثناº ا±تجاه

�كن استبدال الكابل ا�رفق بأنواع أخرى من كب»ت الشحن التي تتناسب مع الهواتف وا¡جهزة الخاصة بك   (*)

٢. قم بكبيها
لتجميع وحدة اÃضاءة والبطارية بغطاء ا�صباح

الخطوة 1: أدخل وحدة البطارية Ä الغ»ف
الخطوة 2: أدخل وحدة اÃضاءة Ä الغ»ف

 Ãزالة وحدة الضوء والبطارية من ا�صباح ، يرجى اتخاذ الخطوات
بÆتيب عك²

٣. ا�ضاءة

ضغطتان

35 h+
20 lm

ضغطة واحدة

130 h+
5 lm

 ث»ث ضغطات

9 h+
100 lm

ا�ضاءة بعد شحن البـطارية كاملة

ا�ضاءة بعد شحن البـطارية �دة 7 ساعات تحت الشمس الساطعة

ضغطتان

28 h+
20 lm

ضغطة واحدة

100 h+
5 lm

 ث»ث ضغطات

7 h+
100 lm

 بعد مرور 5 ثواٍن دون الضغط
 ع� الزر، ستطفئ اÃضاءة عند

الضغط مدة طويلة مجددا

٤. امثلة ا�ستخدام

إضاءة يدوية

فانوس

مكÍ صوت

ضوء للقراءة إضاءة متدليةحا±ت الطوارئإضاءة حرة

 وصل هاتفك إÎ سن بل 80 مع كابل يو اس �
وابدء الشحن

 يقوم ا�نتج بشحن معظم الهواتف. بعض Ðاذج الهاتف /

Óالتابلت الصغ¢ة قد ± تقبل الشحن من ا�نتج الحا

 تأكد من شحن البطارية قبل شحن هاتفك. لن يتم شحن الهاتف إذا
كانت البطارية منخفضة

(**) 

شحن الهاتف



٦. مؤ� البطارية
وضعية الشحن

أخÕ ثابت

شحن Öيع

شحن بطئ

أخÕ متقطع

وضعية ا�ستع�ل

100%

أحمر متقطع

أحمر ثابت

0%

 عندما تكون البطارية تقريبا فارغة
 سوف يومض الضوء الرئي² 3  مرات
 تلقائيا وصو± إÎ اÃعدادت ا�نخفضة

ºخر 30 دقيقة من الضوء النها±

 لديك 30 ثانية ضوء الس»مة هو متاح
عند ضغط الزر مرة أخرى

 امسح بانتظام ا¡لواح الشمسية لتننظيفها من الغبار

 وا¡وساخ باستخدام قطعة لينة من الق¬ش. �

  تستخدم ا�واد الكيميائية

 تأكد من تغطية ا�قابس عندما ± يوجد كابل متصل.

تجنب ا¡وساخ و الرطوبة من الدخول اÎ ا�قابس

٧. الصيانة

 ± تستخدم ا¡لواح الشمسية كقاعدة للمصباح.

هذا �كنه ك� سطح ا¡لواح الشمسية

نعم±

احتفظ با�نتج ووحدة البطارية Ä مكان جاف ± تدع ا�صباح ووحدة البطارية Ä ا�اء

 Ýبطارية من نوع                 سعة 7.5 واط ساعة (2200 مل 
أمب¢ Ä 3.7 فولت). عمر ا�نتج اكß من 4 سنوات

Li-ion NMC 

٨. معلومات تقنية

ا�واد

البطارية

 ,PP, ABS, PMMA, Steelنوع ا�صباح
Aluminium Samsung 

ßالبطارية صممت لتدوم ل 1500 دورة شحن او  اك 
من  4 سنوات ويجب أن تستبدل بواسطة وكيل معتمد

 ± يجوز استبدال مصدر الضوء ا�وجود Ä وحدة اÃنارة
 هذه إ± من قبل الàكة ا�صنعة أو وكيل الخدمة أو أي

شخص مؤهل م¬ثل

 برايت هي ¶كة مقرها أوسلو Ä الâويج و مهمتها ان تقدم حلول

 لتحس� الحياة خارج الشبكة. منتجات برايت تجلب اضاءة أفضل,

أنظف وأكß أمانا إÎ ا�»ي� من الناس دون كهرباء

 اقرأ ا�زيد عنا وعن منتجاتنا ع� الصفحة ا±تية

10 h+     12 h+       15 h+

2 h+

IEC TS 62257-9-5 and IEC TS 62257-9-8.

مصمم Ä الâويج
مصمم من قبل ¶كة

K8 Industridesign AS

٥. شحن البطارية
عدد ساعات الشحن اعت¬دا ع� حالة الطقس

 ١. أخرج الكابل من الجزء الخلفي من

 ا²لواح الشمسية

٢.قم بتوصيل ا²لواح الشمسية

 لوحدة البطارية

 استخدام الحلقات لتأم� ا±لواح

الشمسية

 ٣. قم بتوجيه ا±لواح الشمسية ناحية

  الشمس للشحن

الس�ح للمياه بالتنقيط من الكابل

 عدد ساعات الشحن باستخدام
الكابل ا�رفق يو اس ·

كابل شحن  ثناº ا±تجاه

 لقد اجتاز هذا ا�نتج معاي¢
 الجودة العا�ية لãضاءة

٩. الض�ن

ض¬ن محدود �نتج سن بل 80

 تضمن ¶كة برايت أن ا�نتج قد تم اختباره بعناية وتفتيش
 وترك ا�صنع Ä حالة صالحة للعمل و خالية من اي عيوب

 مرئية. تضمن ¶كة برايت ان ا�نتج خاÓ من العيوب Ä ا�واد
 ا�صنعة، Ä ظل ا±ستخدام العادي والتشغيل لفÆة سنت� (2)

بعد تاريخ البيع / التسليم إÎ ا�ستهلك. ا�نتج Ä هذا
 الض¬ن يعرف بأنه مصباح الطاقة الشمسية (سن بل 80) ، 

Ä وهي ا¡جزاء الرئيسية التي يتم تسليمها Ýويتألف من ما ي 
 وحدة التعبئة والتغليف: 1) غ»ف سن بل / عاكس الضوء  2)
 مصباح ليد سن بل و وحدة البطارية 3)  ا¡لواح الشمسية مع

كابل
 الض¬ن يقتê ع� تبديل مجاé للجزء الرئي² ا�عيب او

 كامل ا�نتج خ»ل سنت� من الض¬ن. ا¡جزاء ا�عيبة /
  ا�نتجات ا�عيبة التي تستبدل تحت هذا الض¬ن تصبح ملكا

لàكة برايت

الض¬ن ا�ذكور أع»ه يخضع  للàوط التالية

 تباع منتجات برايت من قبل ا�مثل� ا�êح بهم من قبل
 الàكة. يتم تشغيل ا�نتجات والحفاظ عليها وفقا لتعلي¬ت

 التشغيل، تعلي¬ت الصيانة ومواصفات ¶كة برايت و استخدام
 ا¡جزاء وا�لحقات ا�عتمدة  فقط من قبل برايت.± ينطبق

 هذا الض¬ن ع� ا¡ìار الناتجة من سوء ا±ستخدام العادي ،
 وهذا ينطبق ع� كل ا�نتجات التي تخضع ل أìار التعدي»ت

Íي. أجزاء ا�نتج والتي تعتÆأو سوء ا±ستخدام من قبل ا�ش 
 ملحقا كخدمة مستهلكة خ»ل ا±ستخدام العادي، مثل صندوق

 من الورق ا�قوى / مواد التعبئة والتغليف، دليل التعلي¬ت
 الخ، ± يغطيها هذا الض¬ن

 الهواتف,،مشغ»ت دي Ä دي أو غ¢ها من ا¡جهزة اليدوية، أو
أي فقدان للبيانات الواردة Ä ا¡جهزة السابقة

 ع� الرغم من أي أìار أنت قد تتسبب بها ¡ي سبب مه¬
 كان îا Ä ذلك، ع� سبيل ا�ثال ± الحê، جميع ا¡ìار

 ا�شار إليها هنا أو ا¡ìار العامة Ä العقد، الÕر(îا Ä ذلك
 اÃه¬ل أو غ¢ ذلك), ا�سؤولية الكاملة لàكة برايت و

 مورديها يجب أن تقتê ع� القيمة ا�دفوعة فعليا من قبلك
 للمنتج

 بعض الدول و / أو السلطات القضائية ± تسمح با±ستثناء أو
 الحد من ا¡ìار العرضية أو التبعية، لذلك قد تكون القيود أو

ا±ستثناءات ا�ذكورة أع»ه ± تنطبق عليك

 صمم شاحن الهاتف يو اس � ليناسب معظم الهواتف 
 اعت¬دا ع� الخصائص الحالية ا�عروفة للهواتف. هذا الض¬ن

 ± يغطي استبدال ا�نتج او شاحن الهاتف اذا كان الهاتف
 ا�ستعمل ± يت»ءم مع  الخصائص الحالية ل سن بل 80 و

الشاحن  يو اس �

كيفية تقديم ادعاء مطالبة للض¬ن

 يجب تقديم مطالبات ادعاء الض¬ن مبا¶ة إÎ نقطة الàاء
 مع إثبات الàاء. إذا تم اثبات صحة ا�طالبة للض¬ن بعد
 التفتيش، منتج بديل أو جزء  منه سيتم تسليمه مبا¶ة أو

 تسليمه Ä وقت ±حق. إذا كان هناك شك حول صحة الض¬ن,
 قد يبقي البائع ع� ا�نتج للتشاور مع ا�ستورد أو برايت.

 ¶كة برايت وممثليها غ¢ مسؤول� عن ا�نتجات التي تÕرت
  أو فقدت Ä النقل . إذا لزم ا¡مر، نوï باعادة شحن ا�نتجات

إÎ نقطة الàاء عÍ طريقة الشحن ا�قتفية ا±ثر

 ± توجد ض¬نات ñتد أبعد من هذا الوصف، وبشكل ðيح ±
 الض¬ن الضمني أو التاجر لديه الص»حية لض¬ن غرض مع�.
 ع� ا±ط»ق ± يجب ع� ¶كة برايت أن تكون مسؤولة عن

 اي احداث خاصة، عرضية، أو تبعية  لìóار أو الخسائر
 ا�توقعة من ا¡رباح من قبل ا�شÆي. ¶كة برايت وا�وردين

 منها ليس لديهم أي مسؤولية عن أي أìار أو تدم¢
 لãلكÆونيات ا�ستهلك أو غ¢ها من ا¡جهزة أو غ¢ها من

 ا�متلكات الشخصية التي يتم استخدامها Ä اتصال مع
 ا�نتجات، îا Ä ذلك، ولكن ± تقتê ع�، أجهزة الكمبيوتر,


