
 

Solárne podvodné osvetlenie „Splash“ Poznámka
Ubezpečte sa, že solárny článok je orientovaný smerom na juh
a nie je tienený. Ak je solárny článok otočený smerom na
sever, nemožno výrobok používať. V zime by článok nemal
byť prikrytý snehom.

Uvedenie do prevádzky:
1. Pozorne vyberte všetky súčasti z balenia a rozbaľte
ich.
2. 3 reflektory s prstencom LED môžete vložiť držiaku
na miskách a misky následne zaťažiť s kamienkami.
Váha kamienkov lepšie zakotví reflektory pod vodou.

Teraz si v dosahu reflektorov zvoľte vhodné miesto pre
umiestnenie solárneho modulu. Majte na pamäti, že
solárny článok má smerovať na juh a nesmie naň padať
tieň. Pomocou montážnej dosky ho môžete naskrutkovať
na stenu alebo ho možno tyčkou zastrčiť do zeme.
Solárny článok môžete pomocou svorky tiež

Návod na použitie

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za Vašu dôveru a za nákup podvodných
solárnych reflektorov. 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!

namontovať na žrď alebo na stožiar a vďaka guľovému
kĺbu natočiť požadovaným smerom.

Teraz prepojte reflektory na 3 dierky v zadnej časti
solárneho modulu. Dierky sú chránené
proti vlhkosti. Nastavte vypínač na zadnej strane
solárneho modulu do pozície "ON" čím aktivujete
solárne reflektory.Účel použitia

Osvetlenie sa pri súmraku automaticky rozsvieti a
pri úsvite opäť zhasne. Maximálna dĺžka
osvetlenie s plne nabitým akumulátorom (bez
dobíjania) je približne 8 hodín. Zabudovaný
akumulátor je dobíjaný solárnym modulom, ktorý je
možné namontovať na stožiar, naskrutkovať na
stenu, alebo zastrčiť do zeme. Osvetlenie je možné
zapínať a vypínať vypínačom. 3 reflektory možno
použiť vo vonkajších priestoroch a pod vodou.
Môžete ich ponoriť do záhradného jazierka, studne
alebo použiť na osvetlenie iných vodných
plôch. Pre zakotvenie pod vodou sa misky pod
reflektormi naplnia kamienkami. Výrobok je určený
pre použitie v súkromných obydliach.

Poznámka
V priebehu zimných mesiacov je dĺžka osvetlenia všeobecne
kratšia. Ak sa večer reflektor nerozsvieti, počkajte na slnečný
de

ň.

Technické informácie

Generovaný výkon solárneho panela (W): 1 Wp
Prevádzkové napätie: 3,6V
Baterie: 3 x NiMh 1,2 V/ 900 mAh, svietivost max 8h
pri plnom nabití
Typ osvetlenia: 18 LED

Výmena akumulátorov
Po jednom alebo dvoch rokoch prevádzky sa
kapacita akumulátorov zníži a vznikne potreba ich
výmeny. Akumulátory zakúpite v obchodoch alebo
u výrobcu.



 

Postup výmeny
1. Odskrutkujte 4 skrutky na Recyklácia
zadnej strane solárneho modulu
a odstráňte kryt, ktorý uzatvára
priestor pre akumulátory.

Elektronické a elektrické produkty sa nesmú
vyhadzovať do domových odpadov.
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. Vyberte akumulátor z puzdra.

. Vložte nový akumulátor so
Likviduje odpad na konci doby životnosti

výrobku primerane podľa platných zákonných
ustanovení. Šetrite životné prostredie! Prispejte k jeho
ochrane!

správnou polaritou a pripevnite
opäť kryt.

Poznámka: Použité akumulátory sa musia likvidovať
spôsobom, ktorý nezaťažuje životné prostredie a nepatria do
domového odpadu. Váš predajca je povinný vziať staré
akumulátory naspäť.

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.

Riešenie problémov
Reflektor sa pri zotmení automaticky nerozsvieti

- Je možné, že iný vonkajší zdroj svetla, napr pouličné
osvetlenie simuluje denné svetlo a bráni
tak rozsvietenie reflektorov. Umiestnite svetla na
tmavšie miesto.
Reflektory sa pri zotmení buď nerozsvieti, alebo sa

rozsvieti len na chvíľku Ak si nebudete vedieť rady, ako tento výrobok používať
av návode
nenájdete potrebné informácie, spojte sa s našou
technickou poradňou
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Je reflektor správne pripojený?
Akumulátor môže byť chybný, alebo slabý. Vymeňte

akumulátory.

alebo požiadajte o radu kvalifikovaného odborníka.
Manipulácia s batériami a akumulátormi

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.

Nenechávajte batérie (akumulátory) voľne
ležať. Hrozí nebezpečenstvo, že by ich
mohli prehltnúť deti alebo domáce zvieratá!
V prípade prehltnutia batérií vyhľadajte

okamžite lekára! Batérie (akumulátory) nepatria do rúk
malých detí! Vytečené alebo inak poškodené batérie
môžu spôsobiť poleptanie pokožky. V takomto prípade
použite vhodné ochranné rukavice! Dajte pozor nato, že
batérie nesmú byť skratované, odhadzované do ohňa

Záruka

alebo nabíjané!
nebezpečenstvo explózie! nabíjať
akumulátory.

V takýchto prípadoch hrozí 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.

môžete iba

Vybité batérie (už nepoužiteľné akumulátory)
sú zvláštnym odpadom a nepatria do domového
odpadu a musí byť s nimi zaobchádzané tak,
aby nedochádzalo k poškodeniu životného

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

K týmto účelom (k ich likvidácii) slúžia
špeciálne zberné nádoby v predajniach s

Dovozca do SR
PETOMAR s.r.o., Váhovská 870, 925 63
Dolná Streda, www.zahradnejazierka.skelektrospotrebičmi alebo v zberných

surovinách! Šetrite životné prostredie!


