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VADALARM NAPELEM HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

A Vadalarm napelem telepítése rendkívül egyszerű. Csak kövesd az alábbi lépéseket: 

1. Áss le egy 2-2,5 méteres oszlopot legalább 0,5 méter mélyen 

2. Rögzítsd fel rá a mellékelt bilincsek segítségével a napelemet úgy, hogy dél felé nézzen 

3. Kösd rá az akkumulátorra a vezeték végén levő sarukat 

A napelem felhelyezésekor figyelj arra, hogy dél felé fordítsd, úgy, hogy semmi ne árnyékolja, és legalább 1,5-2 

m magasan legyen. Néha nem árt letisztítani a felületét, hogy ne legyen poros, ugyanis ez ronthatja a 

hatékonyságát. Időjárás álló masszív fedőrétegének köszönhetően a jégesőnek is ellenáll.  

A felhelyezéshez egy vastag karót vagy acéloszlopot javaslunk, melynek átmérője maximum 11cm, ugyanis a 

szett része egy 100-120mm-es Awab bilincs is. 

 A rendszert egyszerűen két, strapabíró ipari saruval lehet azt akkumulátorhoz csatlakoztatni. A Vadalarm 

napelem szett kimeneti feszültsége követi a rákötött 12 V-os akkumulátor feszültségszintjét, hogy mindig a 

megfelelő áramerősséggel töltse azt.  Ezért, ha nincs rákötve akkumulátor, akkor a kimeneten nem a valós 

adatokat mérheted. 

Amikor az akkumulátor teljesen feltöltött, automatikusan leáll a töltés. Mivel a naponta történő feltöltéseket és 

kisütéseket az ólom-savas akkumulátorok kevésbé bírják, ezért AGM, vagy zselés akkumulátor használatát 

javasoljuk hozzá. Az egyéb (pl ólom-savas) akkuk használatából eredő károkért (pl robbanás, tűzveszély) nem 

tudunk felelősséget vállalni. 

És a legfontosabb: ügyfélszolgálatunk csak azért létezik, hogy megoldja problémáidat, tehát ha bármi kérdésed 

van, írj nekünk az info@vadalarm.hu címre. 

Köszönjük, hogy a Vadalarm Napelemet választottad! Biztosan nem fogsz csalódni! 

A gyártó és forgalmazó: Nowton Bt.  

Címe: 1132 Budapest, Visegrádi u. 40. 

Ügyfélszolgálati e-mail cím: info@vadalarm.hu 

 

VADALARM KUPON 

Tetszett a Vadalarm Napelem? Ajánld ismerősödnek! Sőt lepd meg egyből egy kuponnal! 

Vágd le ezt a szelvényt, és adj neki 2000 forint kedvezményt! Kuponkód: NM3K7SE3 

(persze Te is felhasználhatod következő Vadalarm terméked megvásárlására) 
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GARANCÁLIS FELTÉTELEK 

A Vadalarm Napelemre 14 napos visszavásárlási garanciát vállalunk. Mire jó ez? Arra, hogy kipróbáld megfelel-e 

számodra termékünk. A visszavásárlási garancia csak akkor érvényes, ha a visszaküldött termék sérülései 

betudhatók a normál használatból eredő károknak (pl. karcolások). Egyéb esetben a termék amortizációval 

csökkentett árát tudjuk csak visszautalni. 

A termékre továbbá a kézhezvételtől számított 2 év teljes körű garanciát és még azon túl is kedvező árú 

szervizszolgáltatást biztosítunk. A garancia minden olyan problémára érvényes, mely befolyásolja a napelem 

működését. Azonban nagyon fontos, hogy szervizünk csak akkor vállalja a visszaküldött termék javítását, ha meg 

tudjuk állapítani, hogy a Napelem elektronikájának burkolatát nem bontottad meg. Tehát a burkolat megbontása 

a garancia elvesztésével jár. 

A termék ártalmatlanítását bármely elektronikai hulladék gyűjtőbe lerakva, vagy alábbi címünkre visszaküldve 

tudod elvégezni. A termék teljes mértékben megfelel a 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU direktívák 

előírásainak, az erről szóló nyilatkozat ügyfélszolgálatunkon kikérhető.  

MŰSZAKI PARAMÉTEREK 

● Elektronika tömítettsége     IP55 

● Rögzítés       bilincsekkel 

● Szélesség       50 cm 

● Magasság      40 cm  

● Mélység       25 cm 

● Tömeg       3 kg  

● Kimeneti feszültség töltéskor    12-16 V 

● Névleges csúcsteljesítmény    20 W 

● Üzemi hőmérséklet     -15-60 C° 

● Vezeték hossza              2±0,5 m 


