
Solárny lampášik „Tivoli“

Návod na použitie 

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! Výrobok je určený 
pre použitie v súkromných obydliach.

Účel použitia
Solárne osvetlenie je navrhnúté na použitie v exter 
iéri. Batéria sa nabíja zo solárnych článkov v hornej 
časti lampy. Osvetlenie sa v noci automaticky zapne 
.  Ako zdroj  svetla  slúži  teple  biela  LED s  dlhou 
životnosťou.  To  zabezpečuje  vysoký  jas  a  nízky 
odber prúdu. 

Poznámka:  Prosím  uvedomte  si,  že  pri  dlhšom 
období bez slnečného svetla, je batéria nedostatočne
 nabitá,  aby  bola  zaistené  konštantná  prevádzka. 
Neznamená  to  však,  že  výrobok  je  chybný.  Pri 
ďalšom  pôsobení  slnečného  žiarenia  sa  výrobok 
znovu nabije a bude plne funčkný.

Uvedenie do prevádzky

1. Výrobok opatrne vyberte von z balenia. 

2  Zoskrutkujte palicu (stojan) a jemne ju zapichnite 
do pôdy.
Poznámka:  nepoužívajte nadmernú silu.

3 Zapnite vypínač na spodnej strene svetla do 
polohy "ON" a priložte lampáš na stojan.
  

Výmena batérií
Pri solárnych výrobkoch je potrebné batérie 
vymeniť v priemere každé 2 roky. Použivajte iba 
identické batérie rovnakého napätia a kapacity 
(prípadne s vyššou kapacitou). 

1. Držte pevne hornú časť a otočte spodnú časť
Svietidlo držte hlavou v smere hodinových ručičiek 
(obr. 1), obe časti od seba oddeľte (obr. 2).

2. Otvorte oba batériové priestory. Použité batérie 
vyberte a vložte nové batérie so správnou 
polaritou(obr. 3). Odporúča sa, aby batérie boli 
nabité. 

3. Poskladajte svetlo v opačnom poradí.

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

Technické informácie

Generovaný výkon solárneho panela (W): 0.45 Wp
Prevádzkové napätie: 2,4V
Baterie: 2 x  NiMh 1,2 V/ 600 mAh, svietivost max 8h 
pri plnom nabití
Typ osvetlenia:  1 LED, 8,75 lm, 2900 K
  

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 lampaš na 
tmavšie miesto.



 

Manipulácia s batériami a akumulátormi

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 
alebo  nabíjané!  V takýchto  prípadoch  hrozí 
nebezpečenstvo explózie!  nabíjať môžete  iba 
akumulátory.

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 

prostredia!

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

surovinách! Šetrite životné prostredie!

Recyklácia

Elektronické a elektrické produkty sa nesmú 
vyhadzovať do domových odpadov. 
Likviduje  odpad na konci doby životnosti 

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

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.

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

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