WAKA WAKA light handleiding
waka-waka.com

LED Zaklamp gedreven door zonne energie
Solar opladen

flexibele positionering
● Solar opladen
1X ❊ = Langzaam opladen
2X ❊ = Normaal opladen
3X ❊ = Snel opladen
8X ❊ = Volledig opgeladen

90˚

Hang de
WakaWaka op
Plaats de
WakawWaka
op een fles

Plaats de WakaWaka Light richting de zon in een hoek van
90 graden voor maximale laadsnelheid.
De WakaWaka Light laadt in 5-8 uur in de zon op.
Zet de
WakaWaka op
tafel

Het opladen gebeurt via UV licht, afhankelijk van het weer
kan de laadtijd worden beïnvloed. Dubbele beglazing
vermindert het laadvermogen aanzienlijk (tot wel 70%).

Het gebruik van de LED lampen

let op
Niet onder water
dompelen

Houd weg van vuur

1x

2x

3x

2 sec

Niet laten vallen

25 lm / 10 uur

12,5 lm / 20 uur

5 lm / 40 uur

SOS functie
knop gedurende 2
seconden ingedrukt

Maximale
omgevingstemperatuur: 80
C/175 F

Product Eigenschappen & kenmerken

SOS
Gepatenteerde
Intivation SunBoost
Chip

18% efficiëntie van
zonnepaneel

Beveiligde batterij
technologie

Noodsignaal

Batterijbescherming
voor maximale
levensduur

2 years
garantie

Specificaties
500 mAh LiPo

Batterij 

18% efficiency monocrystalline solar panel

Zonnepaneel

5-8 uur

Laadtijd
LED efficientie

110 lumens/W

LED brandduur

25 lm: 10 hrs | 12,5 lm: 20 hrs | 5 lm: 40 hrs
120 gram

Gewicht

110 x 60 x 10 mm

Afmetingen

Geel en Zwart

volg ons

support & contact
Voor vragen, retourzendingen en/of ondersteuning kunt u onze FAQ pagina: waka-waka.com/
faq raadplegen of ons een e-mail sturen naar: support@waka-waka.com. | Problemen met je
WakaWaka? Lees de tips & trucs op: waka-waka.com/tricks.

Garantie
1. Tijdelijke garantie: WakaWaka garandeert de eerste koper dat het product
vrij is van productie- en/of materiaalgebreken bij normaal gebruik gedurende
de garantietermijn zoals beschreven onder punt 2 hieronder.
Deze productgarantie vormt de gehele garantie van WakaWaka aan de eerste
koper. WakaWaka aanvaardt geen enkele aanvullende aansprakelijkheid in
verband met de verkoop van haar producten, al dan niet door derden.
2. Garantietermijn: De garantietermijn is twee jaar vanaf datum van aankoop
door de eerste koper. Om de startdatum van de garantietermijn te kunnen
bepalen, moet het aankoopbewijs of elk ander redelijk bewijs kunnen worden
getoond.

3. Reparatie: Wanneer het product niet naar behoren functioneert vanwege een
gebrek in productie of materiaal, binnen de garantietermijn, dan zal WakaWaka
deze kosteloos repareren. Wanneer reparatie niet mogelijk is, wordt het
product vervangen.
4. Uitzonderingen: Garantie geldt niet indien het product verkeerd of
onzorgvuldig gebruikt is, gemodificeerd is, beschadigd is door een ongeval, of
gebruikt is voor een ander doel dan waarvoor het product bedoeld is, zoals
beschreven in WakaWaka’s dan geldende productbeschrijvingen.

