Solárna 100 LED svetelná reťaz
NÁVOD NA POUŽITIE
Tento návod na použitie sa týka len tohto výrobku a obsahuje informácie dôležité pre jeho prvé
použitie. Uchovajte prosím tento návod na použitie pre prípad budúceho použitia súčasne vždy, keď
odovzdávate tento výrobok inému užívateľovi, nezabudnite k nemu tento návod priložiť.

1. Úvod
Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za zakúpenie tohto solárneho svietidla. Výrobok, ktorý ste takto zakúpili zodpovedá
aktuálnemu stavu techniky. Tento výrobok spĺňa všetky požiadavky platných európskych a národných
predpisov. Zhoda je osvedčená. Príslušné vyhlásenia a dokumentácia je uložená u výrobcu. Z dôvodu
udržanie tohto stavu a zaručenie bezpečnej prevádzky, musíte Vy, ako užívateľ postupovať podľa pokynov
v tomto návode na použitie uvedených!

5. Výmena akumulátora
Po jednom až dvoch rokoch klesne kapacita akumulátora a treba ho vymeniť. Akumulátor môžete
zaobstarať u výrobcu alebo iného dodávateľa. Musia byť použité akumulátory iba rovnakého prevedenia.
1. Povoľte 4 skrutky v dolnej časti puzdra a odstráňte kryt (obrázok 1).
2. Vyberte akumulátor z priehradky.
3. Vložte novú batériu, dbajte na dodržanie správnej polarity. Pripevnite späť kryt.

2. Bezpečnostné pokyny
Ak vzniknú škody nedodržaním tohto návodu na použitie, zanikne nárok
na záruku! Neručíme za následné škody, ktoré by z toho vyplynuli.
Nezodpovedáme za vecné škody, úrazy osôb, ktoré boli spôsobené
neodborným zaobchádzaním alebo nedodržiavaním bezpečnostných
predpisov. V týchto prípadoch zaniká akýkoľvek nárok na záruku.

Tip: Použité akumulátory by mali byť zlikvidované s ohľadom na životné prostredie, nemali by byť
vyhodené spolu s domovým odpadom. Zneškodnite ich v súlade s recyklačným poriadkom.

6. Poruchy
Svetlá sa v tme automaticky nerozsvietia
Okolité svetelné zdroje (napr. pouličné osvetlenie) simulujú denné svetlo a bránia teda svetlám
sa rozsvietiť. Umiestnite ich teda na tmavšie miesto.

Z bezpečnostných dôvodov a dôvodov registrácie (CE) je zakázané produkt svojvoľne prestavovať alebo
pozmeňovať. Z týchto dôvodov dodržujte inštrukcie v tomto návode na použitie uvedené. Pravidlá
bezpečného zaobchádzania musí byť súčasne dodržiavaná aj v súvislosti s použitím tohto výrobku pre
obchodné a priemyselné účely.

Svetlá sa v tme nerozsvietia vôbec alebo len na krátky okamih
Je svetlo pripojené?
Akumulátor je slabý alebo nefunkčný. Vymeňte akumulátory.

7. Špecifikácie

3. Účel použitia

LED svetla sa automaticky rozsvietia za šera a vypnú s nastávajúcim svitaním. Je možné si vybrať jeden zo
7 svetelných módov. Maximálna doba, po ktorú sú schopné svietiť (záleží na zvolenom móde) je cca 10h pri
plne nabitom akumulátore. Solárny modul, ktorý je horná častí výrobku obsahuje integrovaný akumulátor.
LED svetlá môžu byť takisto zapnutá alebo vypnutá prepínačom. Svetlá sú určené pre vonkajšie použitie.
LED nesmie byť ponorená do vody (jazierka, apod.).

Tip: Solárny modul pokiaľ možno smerujte na juh a vystavte slnečnému žiareniu a neumiestňujte do tieňa.
Výrobok nebude správne fungovať, ak bude solárny modul natočený na sever. V zime zaistite, aby nebol
modul pokrytý snehom.

4. Obsluha
1.

Opatrne vyberte všetky časti z obalu a rozložte LED svetla tak, aby tvorili rad. Svetla nesmú
byť trvale ponorená do vody (jazierka, apod.). Avšak, keďže sú určené pre vonkajšie priestory,
nie sú citlivé na dážď alebo sneh. Reťaz môžete rezvešať na vami zvolené miesto.

2.

Prepnite pravý prepínač do polohy "AUTO" a ľavý prepínač do polohy "ON". Svetelná
reťaz sa týmto rozsvieti (ak je tma) a postupne bude svietiť všetkými svetelnými módmi.

3.

Nastavenie trvalého módu:
Ak svieti mód, ktorý chcete mať zasvietený stále, prepnite
prepínač do polohy "MODE"
Poznámka: V pozícii "OFF" sú LED svetlá vypnuté a
nedochádza k dobíjaniu akumulátora.

3.

Riadiaca jednotka môže byť zapichnutá do zeme pomocou
špica alebo môže byť priskrutkovaná k podlahe či ku stene.
Solárne LED svetlá sú teraz pripravené.

Tip: Maximálna doba svietenia v zime je normálne trochu kratšia. Ak sa
solárne svetla prvý večer nerozsvietia, počkajte až bude slnečný deň.

ON MODE

Prevádzkové napätie:
Akumulátor:
Zdroje svetla:
Doba svietenia:

8.

1,2 V
NiMH 1,2 V / 2000 mAh
100 LED
max. 10 h s plne nabitým akumulátorom

Manipulácia s batériami a akumulátorom
Nenechávajte batérie (akumulátory) voľne ležať. Hrozí nebezpečenstvo, že by ich mohli
prehltnúť deti alebo domáce zvieratá! V prípade prehltnutia batérií vyhľadajte okamžite
lekára! Batérie (akumulátory) nepatria do rúk malých detí! Vytečené alebo inak poškodené
batérie môžu spôsobiť poleptanie pokožky. V takomto prípade použite vhodné ochranné
rukavice! Dajte pozor nato, že batérie nesmú byť skratované, odhadzované do ohňa alebo
nabíjané! V takýchto prípadoch hrozí nebezpečenstvo explózie! Nabíjať môžete iba
akumulátory.
Vybité batérie (už nepoužiteľné akumulátory) sú zvláštnym odpadom a nepatria do domového
odpadu a musí byť s nimi zaobchádzané tak, aby nedochádzalo k poškodeniu životného
prostredia!
K týmto účelom (k ich likvidácii) slúžia špeciálne zberné nádoby v predajniach s
elektrospotrebičmi alebo v zberných surovinách!

OFF AUTO

Šetrite životné prostredie!

