
NÁVOD NA POUŽITIE 

SOLÁRNE SVIETIDLO S POKROKOVOU 
LED TECHNOLÓGIOU 
Obsah balenia: 

• 2 x solárne svietidlo 
• 2 x kompatibilná skrutka 
• 2 x stenová kotva 
• 1 x návod na použitie 

 

 
 

Vlastnosti: 

• Dobíjanie slnečným žiarením a akumulácia energie pre 
nočné osvetlenie. 

• Viac ako 12 hodín osvetlenia po jednom dni nabíjania. 
• Jasné svetlo sa automaticky zapne pri zaznamenaní 

pohybu na vzdialenosť približne 2 metre, svieti 15 
sekúnd a potom sa automaticky vypne. 

• Vodotesné IP65, odolné voči počasiu a dlhá trvácnosť. 
• Inteligentná úspora energie. 
• Nie je potrebné ťahať káble, ľahko sa inštaluje, výrobok 

sa jednoducho naskrutkuje na stenu. 
• Vhodné na záhradu, dvor, chodbu, verandu, príjazdovú 

cestu atď. 

 



 
 

Vlastnosti: 

• Rozmery: 124 x 96 x 48 mm 
• Hmotnosť: 180 g 
• Svietivosť: 520 lm 
• Počet LED: 48 x LED diód 
• Výkon: 1 W 
• Batéria (Li-ion): 3,7 V / 1200 mAh 
• Prevádzková doba: 12 hodín 
• Solárny panel: 5,5 V / 0,55 W 
• Detektor pohybu: 120°, 3–5 m 
• Prevádzka: iba v noci a pri zaznamenaní pohybu (CDS 

v senzore PIR) 

• Materiál: plast 
• Farba svetla: biela 
• Odolnosť voči vode: ÁNO 

(IP65) 
• Odolnosť voči teplu: ÁNO 
• Odolnosť voči chladu: 

ÁNO 

 

 

 

 

Návod na inštaláciu / použitie: 

• Otvorte balenie a vyberte všetky komponenty. 
• Odstráňte ochranný film zo solárneho panelu.  
• Do povrchu steny vyvŕtajte otvor. 
• Vložte stenovú kotvu, nainštalujte solárne svietidlo do 

vodorovnej hladiny a upevnite skrutkou. 

 

 

 

 

 

 



Upozornenie: 

• Pred inštaláciou svetla sa uistite, že dané miesto 
inštalácie je dostatočne vystavené slnečnému svetlu, 
bez blokovania prístreškom alebo sklom.  

• Efektívnosť záleží od počasia a ročného obdobia. 
• Žltá časť solárneho svetla NESMIE byť odstránená. 
• Chráňte prístroj pred ohňom a vlhkými miestami, aby 

nedošlo k výbuchu a vytečeniu batérie alebo poškodeniu 
vlhkosťou (vodotesné IP65). 

• Silný náraz do zariadenia sa neodporúča. 
• Nikto okrem profesionálnych technikov by sa nemal 

pokúšať zariadenie rozobrať, aby nedošlo k jeho 
poškodeniu 

• Ak kontrolka bliká, znamená to, že výkon je veľmi nízky 
a zariadenie je potrebné čoskoro nabiť slnečným 
žiarením. V opačnom prípade zariadenie prestane 
čoskoro fungovať. 

• Ak nie je dostatočné slnečné svetlo, úplné nabitie 
zariadenia môže trvať dlhšie. Pre solárne panely je to 
veľmi bežné. 

Tipy: 

• Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite. 
• Ak do 3 mesiacov nebude dostatočné slnečné svetlo, 

môže sa batéria takmer vybiť a bude potrebné ju nabíjať 
pomocou jasného slnečného žiarenia. Po úplnom nabití 
odomknite zariadenie a systém osvetlenia pomocou 
dodávaného kľúča, inak už nebude fungovať. 

• Model umožňuje iba režimy zapnutia / vypnutia, žiadny 
režim stlmenia. 

Záruka: 

V prípade nespokojnosti s produktom máte 14 dní (odo dňa 
prijatia produktu) na vrátenie produktu a žiadosť o vrátenie 
peňazí alebo žiadosť o výmenu za nový tovar. Vrátenie a 
výmena nie sú možné po uplynutí zákonom stanovenej lehoty. 
Ak spozorujete vadu produktu, existuje jednoročná záruka. 
Ďalšie informácie a podmienky pre uplatnenie reklamácie 
nájdete na našej webovej stránke v sekcii „Reklamácie a 
výmena“. 

 


