
NAVODILA ZA UPORABO 

SVETILKA S SOLARNIMI PANELI Z 
NAPREDNO LED TEHNOLOGIJO 

 
Paket vsebuje: 

• 2 x solarna luč 
• 2 x kompatibilen vijak 
• 2 x zidni vložek 
• 1 x navodila 

 

 

Lastnosti: 

• Polni se s sončno svetlobo in shrani energijo za 
delovanje v temi. 

• Po enem dnevu polnjena osvetljuje 12 ur. 
• Luč se samodejno prižge, ko zazna gibanje na razdalji 

približno 2 metrov, sveti 15 sekund in se samodejno 
ugasne. 

• Vodoodpornost IP65, odporna proti toploti in trpežna. 
• Pametno varčevanje z energijo. 
• Ni potrebno vleči kablov, namestitev je enostavna, 

privije se z vijaki. 
• Primerna je za vrt, dvorišče, prehod, verando, dovoz 

itd. 

 



 
 

Specifikacije: 

• Mere: 124 x 96 x 48 mm 
• Teža: 180 g 
• Svetilnost: 520 lm 
• Količina LED lučk: 48 
• Moč: 1 W 
• Baterija (Li-ion): 3,7 V / 1200 mah 
• Čas delovanja: 12 ur 
• Solarni panel: 5,5 V / 0,55 W 
• Senzor gibanja: 120°, 3–5 m 
• Delovanje: samo v temi in ob zaznavi gibanja (CDS in 

PIR senzor) 

• Material: plastika 
• Barva svetlobe: bela 
• Vodoodpornost: DA 

(IP65) 
• Odpornost proti toploti: 

DA 
• Odpornost proti 

zmrzovanju: DA 

 

 

 

 

Navodila za namestitev/uporabo: 

• Odprite škatlo z vsemi deli. 
• Odstranite zaščitno nalepko s predela sončnih celic.  
• V steni zvrtajte luknjo. 
• Vstavite zidni vložek, namestite solarno luč v ravno 

lego in pritrdite vijak. 

 

 

 

 

 



Opozorilo: 

• Pred namestitvijo se prepričajte, da je mesto primerno 
za nemoten dostop do sončne energije, brez zaščite ali 
stekla.  

• Učinkovitost je odvisna od letnega časa. 
• Rumenega predela luči NE SMETE odstraniti. 
• Luč namestite stran od ognja in vlažnih predelov, da ne 

bi prišlo do eksplozije, puščanja, vlage (vododopornost 
IP65). 

• Luč zaščitite pred udarci. 
• Nihče razen usposobljenih strokovnjakov je ne sme 

poskušati razstaviti, saj se lahko v nasprotnem primeru 
pokvari. 

• Če lučka utripa, pomeni, da zmanjkuje energije in je 
treba čim prej zagotoviti polnjenje s sončno energijo. V 
nasprotnem primeru bo luč kmalu prenehala delovati. 

• Če ni dovolj sončne svetlobe, lahko traja dlje, da se 
popolnoma napolni. To je povsem običajno za solarne 
panele. 

Nasveti: 

• Napravo pred prvo uporabo popolnoma napolnite. 
• Če v obdobju 3 mesecev ni dovolj sončne svetlobe, 

lahko baterija preneha delovati, zato jo morate napolniti 
ob močni sončni svetlobi. Ko je popolnoma napolnjena, 
s priloženim ključem odprite napravo in sistem 
razsvetljave, drugače lahko neha delovati. 

• Ta model luči omogoča samo način vklop/izklop, ne pa 
tudi načina zatemnitve. 

Garancija: 

V primeru nezadovoljstva z izdelkom ga lahko v roku 14 dni od 
prejema vrnete in izberete menjavo ali vračilo kupnine. Vračilo 
in menjava nista možna po zakonsko določenem roku. Če na 
izdelku opazite napako, lahko koristite garancijo, ki velja eno 
leto. Nadaljnja navodila in pogoji za vložitev reklamacije so na 
voljo na naši spletni strani v razdelku »Reklamacije in 
menjava«. 

 


