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Solárne osvetlenie Super Splash  
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Vážený zákazník, 

 

ďakujeme Vám za Vašu dôveru a za nákuptohto 

produktu. Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. 

Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do 

prevádzky a na jeho obsluhu. Ak výrobok predáte iným 

osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento 

návod na obsluhu. Ponechajte si tento návod, aby ste si 

ho mohli kedykoľvek znovu prečítať! 

 

Účel použitia 
Osvetlenie sa pri súmraku automaticky rozsvieti a 

pri úsvite opät zhasne. Maximálna dlžka osvetlenie s 

plne nabitým akumulátorom (bez dobíjania) je približne 

8 hodín. Zabudovaný akumulátor je dobíjaný solárnym 

modulom, ktorý je možné namontovat na stožiar, 

naskrutkovat na stenu, alebo zastrcit do zeme. Osvetlenie 

je možné zapínat a vypínat vypínacom. Reflektory 

možno použit vo vonkajších priestoroch a pod vodou. 

Môžete ich ponorit do záhradného jazierka, studne alebo 

použit na osvetlenie iných vodných plôch. Pre  akotvenie 

pod vodou sa misky pod reflektormi naplnia amienkami. 

Výrobok je urcený pre použitie v súkromných  bydliach. 

 
 

Poznámka 
 V zime by článok nemal byť prikrytý snehom pripadne 

ľadom.  

 

 

Uvedenie do prevádzky: 

1. Pozorne vyberte všetky súčasti z balenia a rozbaľte 

ich. 

2. reflektory s prstencom LED môžete vložiť držiaku na 

miskách a misky následne zaťažiť s kamienkami. Váha 

kamienkov lepšie zakotví reflektory pod vodou. 

3. Koncovku svetiel zapnite do batérie zo solárneho setu. 

4. Pri zapájaní dbajte na to, aby ste svetlo zapli do 

spravneho výstupu so správnym napätím  (Prevádzkové 

napätie: 6 V DC ).  

 

              

 

 

 

Technická špecifikácia: 

 Sila svetla: 5 lm/ks 

 Farba svetla: 6000K (studená biela) 

 Prevádzková doba s plne nabitou batériou: cca 8 

hodín 

 IP 68 

 Žiarovka: 36ks LED na 6. svetlách 

 Priemer spodnej strany svetla 50 mm 

 Priemer vrchnej strany svetla pri LED 22mm 

 

 

Solárny panel: 

 Generovaný výkon solárneho panela (W): 2,2 

Wp 

 IP 44 

 Batérie: 5 x NiMh 1,2 V / 1 500 mAh 

 Rozmer panela v cm: 19 x 13,5 x 4 

 Dĺžka kábla: 5m 

 Rozmery (D x H) v cm: 22 x 16,5 x 3,6 

 Váha:  650 g 

 

Svetlo sa automaticky zapne pri zotmení a vypnutie 

pri jasu znova.  
 

Bezpečnostné predpisy, údržba a čistenie 
 

Z bezpečnostných dôvodov a dôvodov registrácie (CE) 

nevykonávajte žiadne zásahy do sady 

podvodných solárnych reflektorov. Prípadné opravy 

zverte odbornému servisu. nevystavujte tento výrobok 

vibráciám a otrasom. Tento výrobok a jeho príslušenstvo 

nie sú žiadne detské hračky a nepatria do rúk malých 

detí! Nenechávajte voľne ležať obalový materiál. Fólie z 

umelých hmôt predstavujú veľké nebezpečenstvo pre 

deti, pretože by ich mohli deti prehltnúť. 

Ak si nebudete vedieť rady, ako tento výrobok používať 

av návode nenájdete potrebné informácie, spojte sa s 



našou technickou poradňou alebo požiadajte o radu 

kvalifikovaného odborníka. 

 

Sada podvodných solárnych reflektorov nevyžaduje 

žiadnu údržbu. Na čistenie puzdra používajte 

iba mäkký, mierne vodou navlhčenú handričku. 

Nepoužívajte žiadne prostriedky na drhnutie alebo 

chemické rozpúšťadlá (riedidlá farieb a lakov), pretože 

by tieto prostriedky mohli poškodiť displej 

a puzdro teplomera. 

 

Záruka 

 

Na podvodné solárne reflektory poskytujeme záruku 24 

mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré 

vyplývajú z neodborného zaobchádzania, nehody, 

opotrebenie, nedodržanie návodu na obsluhu alebo 

zmien na výrobku, vykonaných treťou osobou. 

 

Manipulácia s batériami a akumulátormi 
Nenechávajte batérie (akumulátory) volne ležat. Hrozí 

nebezpecenstvo, že by ich mohli prehltnút deti alebo 

domáce zvieratá! V prípade prehltnutia batérií vyhladajte 

okamžite lekára! Batérie (akumulátory) nepatria do rúk 

malých detí! Vytecené alebo inak poškodené batérie môžu 

spôsobit poleptanie pokožky. V takomto prípade použite 

vhodné ochranné rukavice! Dajte pozor nato, že batérie 

nesmú byt skratované, odhadzované do ohna alebo 

nabíjané! V takýchto prípadoch hrozí nebezpecenstvo 

explózie! nabíjat môžete iba akumulátory. Vybité batérie 

(už nepoužitelné akumulátory) sú zvláštnym odpadom a 

nepatria do domového odpadu a musí byt s nimi 

zaobchádzané tak, aby nedochádzalo k poškodeniu 

životného prostredia! K týmto úcelom (k ich likvidácii) 

slúžia špeciálne zberné nádoby v predajniach s 
elektrospotrebicmi alebo v zberných surovinách! Šetrite 

životné prostredie! 

 

Recyklácia 
Elektronické a elektrické produkty sa nesmú vyhadzovat do 

domových odpadov. Likviduje odpad na konci doby 

životnosti výrobku primerane podla platných zákonných 

ustanovení. Šetrite životné prostredie! Prispejte k jeho 

ochrane! 

 

Bezpecnostné predpisy, údržba a cistenie 
Z bezpecnostných dôvodov a dôvodov registrácie (CE) 

nevykonávajte žiadne zásahy do sady podvodných 

solárnych reflektorov. Prípadné opravy zverte odbornému 

servisu. nevystavujte tento výrobok vibráciám a otrasom. 

Tento výrobok a jeho príslušenstvo nie sú žiadne detské 

hracky a nepatria do rúk malých detí! Nenechávajte volne 

ležat obalový materiál. Fólie z umelých hmôt predstavujú 

velké nebezpecenstvo pre deti, pretože by ich mohli deti 

prehltnút. Ak si nebudete vediet rady, ako tento výrobok 

používat av návode nenájdete potrebné informácie, spojte 

sa s našou technickou poradnou alebo požiadajte o radu  

kvalifikovaného odborníka. Sada podvodných solárnych 

reflektorov nevyžaduje žiadnu údržbu. Na cistenie puzdra 

používajte iba mäkký, mierne vodou navlhcenú handricku. 

Nepoužívajte žiadne prostriedky na drhnutie alebo 

chemické rozpúštadlá (riedidlá farieb a lakov), pretože 

by tieto prostriedky mohli poškodit displej 

a puzdro teplomera. 

 

 

Výrobca 
Esotec GmbH - Gewerbegebiet Weberschlag 9 - D-

92729 Weiherhammer 

 

Dovozca do SR 
PETOMAR SLOVAKIA s.r.o., č. d. 820, 925 63, 


