Návod na použitie k solárnemu záhradnému osvetleniu
PRED PRVÝM POUŽITÍM POTREBUJE TOTO
SOLÁRNE OSVETLENIE PLNÉ NABITIE. TO
ZABEZPEČÍTE PONECHANÍM OSVETLENIA
NA PRIAMOM SLNEČNOM ŽIARENÍ PO
DOBU 2 – 3 DNÍ, S TLAČIDLOM NAPÁJANIA
V POZÍCII „OFF“. TÝMTO ZAISTÍTE, ŽE
NABÍJATEĽNÉ
BATÉRIE
BUDÚ
DOSAHOVAŤ MAXIMUM SVOJEJ KAPACITY.

Trento

Part No SM43401

Montáž
Použitím súčiastok (B) a (C) pripojte ku kolíku (D)
hlavicu osvetlenia (A). Skrutku (B) vložte do otvoru
na hlavici osvetlenia a maticu (C) vložte do otvoru
v kolíku. Priložte hlavicu osvetlenia a kolík otvormi
k sebe a skrutku (B) dotiahnite. Pre nastavenie
pozície hlavice osvetlenia skrutku (B) trocha
uvoľnite a následne upravte pozíciu hlavice. Ak je
hlavica nastavená, skrutku (B) môžete opäť pevne
dotiahnuť. Pre nastavenie pozície solárneho panela
uvoľnite krídlovú maticu a upravte uhol panela. Ak
je panel v požadovanom uhle môžete krídlovú
maticu opäť pevne dotiahnuť. Na vami zvolenom
mieste opatrne zasuňte kolík do zeme. Kolík by mal
byť v zemi tak hlboko, aby bola vrchná príruba
zarovno so zemou.
Poznámka:
Ak je zem príliš tvrdá a utlačená
polejte dané miesto vodou, čo spôsobí jej
zmäkčenie. Týmto predídete prípadnému zlomeniu
kolíka.
Niektoré súčiastky môžu prísť predzmontované.
Výmena batérií
Tlačidlo napájania dajte do pozície „OFF“.
S použitím krížového skrutkovača odskrutkujte štyri
skrutky, ktoré sú umiestnené v rohoch vrchnej časti
osvetlenia. Staré batérie vyberte a nahraďte ich
novými Ni-MH 1000 mAh AA nabíjateľnými
batériami. Zaskrutkovaním štyroch skrutiek opäť
zmontujte vrchnú časť osvetlenia. Pre optimálny
výkon by ste batérie mali nechať nabiť na priamom
slnečnom žiarení. Tlačidlo napájania dajte do
pozície „ON“.
Riešenie problémov
Ak lampa nesvieti, vyberte batérie, obe ich konce
vyčistite čistou a suchou handričkou a batérie vložte
naspäť. Uistite sa, že batérie doliehaj a majú dobrý
kontakt s pólmi. Ak svetlo nesvieti ani po nabití
batérii uistite sa, že je tlačidlo napájania v pozícii
„ON“.

Varovanie
Batérie nevyhadzujte do bežného komunálneho
odpadu, keďže môžu vytiecť alebo explodovať.
Batérie neotvárajte, neskratujte ani inak nepoškoďte,
keďže by mohlo dôjsť k zraneniu.
Chráňte svoje životné prostredie správnym
recyklovaním batérií a teda ich odovzdaním na
zbernom mieste vo vašom okolí.
Do zariadenie nevkladajte nové batérie so starými
a naopak. Tak isto nemiešajte štandardné (uhlíkovozinkové) a nabíjateľné (nikel-kadmiové) batérie.

