
Návod na obsluhu „Solárna guľa 30“

Tieto pokyny z návodu sa týkajú iba tohto produktu. 
Obsahujú dôležité informácie týkajúce sa prevádzky 
a manipulácii s produktom.  Berte toto do úvahy pri 
odovzdaní výrobku tretím osobám. Preto  archivujte 
tento návod pre budúcnosť. 

1. Úvod
Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie tohto 
produktu. Zakúpili ste výrobok, ktorý spĺňa požiadavky
platné európske a národné smernice. Zhoda bola 
preukázaná a príslušné vyhlásenia  dokumentácie sú 
k dispozícii u výrobcu.  Pre udržanie tohto stavu a 
bezpečnej prevádzky, musíte dodržiavať tento návod 
na obsluhu.

2. Bezpečnostné pokyny
Reklamácia a záruka zaniká v prípade poškodenia
výrobku nedodržaním inštrukcií z tohto návodu na 
obsluhu. Nenesieme zodpovednosť za prípadné  a 
následné vzniknuté škody!
To isté platí aj v prípade neodbornej manipulácie 
alebo pri ignorovaní bezpečnosti. Lampa by sa nemala 
prestavovať, rozoberať alebo inak upravovať. V tejto 
súvislosti zanikne nie len schválenie  CE ale môže to 
viest k problémom s bezpečnosťou.

3. Účel použitia
Produkt je určený k celoročnému použitiu.  Uistite sa , 
že solárny modul je prednostne natočený na južnú 
stranu a nezasahuje ho tieň, pripadne nie je prikrytý 
snehom.  Akrylátová guľa so siedmymi rôznymi 
farbami. Svetlo sa automaticky zapne po zotmení. 
Guľa má dva režimi: V prvom sa farby striedajú po 
jednomunútovom intervale. V druhom farba ostane 
na práve nastavenej farbe.

Poznámka: Batéria môže byť pri nedostatku slnečného
žiarenia nedostatočne nabitá.  Toto neznamená, že 
batéria je zlá. Stačí počkať na ďalší slnečný deň.  
Batériu odporúčame vymeniť každé 2 roky. 

Poznámky: solárny modul ma v sebe senzor na tmu. 
Zariadenie sa zapne, ak senzor zaznamená tmu.  
Intenzita a dĺžka svietivosti kameňa záleží od nabitia 
batérie. Kameň môže svietiť kratšie v zima alebo 
v dňoch bez slnečného svetla. 

5. Nadstavenie svetla
Gula má 2 rôzne varianty svetla. Výber typu osvetlenia
zvolíte pomocou tlačidla na spodu kameňa. 

1. Farby uvediete do prevádzky tlačitlom 
ON/OFF

2. Vždy biele – svetlo je vždy biele
3. Meniace sa farby – Svetelné efekty sa 

striedajú každých cca 60 až 120 sekúnd 
(studená biela) alebo červená, ružová, 
fialová, modrá, zelená, žltá. Rozsvietenie 
gule pri tejto možnosti môže trvať dlhšie. 

4. V prípade, že chcete zmeniť mód 
striedajúcich farieb stlačte tlačidlo 
STOP/CHANGE

6. Výmena batérie (vid obrázky z originálneho 
návodu)
Batéria musí byť vymenená každé dva roky za batériu 
rovnakého typu. Náhradné batérie získate od výrobcu 
alebo predajcu. 

Správny postup pri výmene batérie:
1. Uvoľnite spojenie v spodnej časti lampy.
2. Otočte spodnú časť gule proti smeru hodinových 
ručičiek.
3. Vyberte konektor akumulátora z obvodovej dosky a
vyberte použitú batériu z držiaka.
4. Vymeňte batériu za novú, identickú batériu.
5. Zatvorte lampu v opačnom poradí

 7. Riešenie problémov

Lampa sa nezapne za súmraku.
- Zdroj okolitého svetla (napr pouličné svetlo) simuluje
prirodzené svetlo solárny modul a zabraňuje svetlo z 
zapnutí automaticky. Umiestnite solárny modul na 
tmavším mieste.
Lampa nezapne za súmraku, alebo sa zapne len 
krátko.
- Skontrolujte konektor zástrčky na solárnom module 
kábla a batérie sú správne pripojený.
- Batéria je slabá alebo chybná. Batériu minimálne raz 
za 2 roky je potrebné vymeniť. 



 8.  Technické  údaje

Rozmery: Ø 30 cm

 Typ svetla: 1x RGB LED

 Farby: studená biela, červená, žltá, zelená, tyrkysová, tmavomodrá, fialová

 Solárny panel: 0,5 W

 Batérie: NiMh AA 1,2V/900 mAh, pri plnom nabití výdrž až 8 hodín.

 Stupeň krytia: IP 44

 Trieda ochrany III

 Váha: 1 kg

Doba nabíjania, kým plne nabitá: cca. 6 hodín na plnom slnku
Doba Osvetlenie pri plnom nabití: až 20 hodín
Solárny panel: 2 Wp kryštalický
Menovité napätie:  5.76 V
Menovitý prúd: 347 mA
IP Hodnotenie:  IP 44

Recyklácia batérie
Batéria sa nesmie likvidovať spolu  s komunálnym odpadom. Spotrebiteľ  je zo zákona povinný batérie odovzdať  v 
zbernom dvore u predajcu  v nádobách na to určených. 

K týmto účelom (k ich likvidácii) slúžia špeciálne zberné nádoby v predajniach s elektrospotrebičmi alebo v zberných 
surovinách! Šetrite životné prostredie!

Výrobca
Esotec GmbH - Gewerbegebiet Weberschlag 9 - D-               
92729 Weiherhammer

Dovozca do SR a predajca náhradných dieľov:
PETOMAR  s.r.o., Váhovská 870, 925 63

Dolná Streda, www.zahradnéjazierka.sk


