
 

NÁVOD NA POUŽITIE Pred uvedením svetiel do prevádzky je nechajte 3 dni vypnutej za
účelom oživenia do solárneho modulu vložených
akumulátorov (prepnite posuvný prepínač na zadnej strane
solárneho modulu do polohy OFF). Počas tejto doby
vystavte solárny modul priamemu slnečnému žiareniu.

Solárne osvetlenie Trio

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie tohto
výrobku. Tento produkt spĺňa požiadavky platných
európskych a národných noriem. Zhoda a príslušné
certifikáty sú k dispozícii od výrobcu. Tento návod patrí
výhradne k tomuto produktu. Obsahuje dôležité informácie k
jeho prevádzke a

Výmena batérií
Po uplynutí jedného až 2 rokov sa môže kapacita akumulátorov
podstatne znížiť na takú úroveň, že ich budete musieť vymeniť.

1. Vyskrutkujte 3 skrutky na zadnej strane solárneho modulu a
zložte kryt akumulátorov (batériového puzdra).

údržbe. 2
3
. Vyberte zo solárneho modulu stare akumulátory.
. Vložte do otvoreného batériového puzdra solárneho modulu

Bezpečnosť nové akumulátory so správnou polaritou a kryt solárneho modulu
opäť uzavrite.V prípade použitia výrobku v rozpore s jeho

návodom na použitie, výrobok stráca záruku.
Zásah do výrobku alebo jeho modifikácia je zakázaná.
Tento produkt je určený iba pre použitie v súkromnom sektore.

Dôležité upozornenie: Overte si s predajcom správny typ
náhradných batérii.

Účel použitia Možné problémy
Lampa sa automaticky nezapne pri tme

Solárny reflektor sa automaticky zapne pri tme a vypne pri
svetle. Maximálna doba svietenia s nabitým akumulatorom je
približne 8 hodín . Solárny modul inštalovaný v hornej časti
nabíja integrovaný akumulátor. Osvetlenie možno zapnúť a
vypnúť pomocou prepínača . Solárne reflektory sú vhodné pre
vonkajšie použitie . Reflektory nesmú byť umiestnené vo vode.
Reflektory môžete zapichnúť do zeme , alebo priskrutkovať na
stenu (použite priložené doplnky). Produkt je určený na použitie
v privátnom prostredí.

- Vonkajší zdroj svetla (napr. uličné) simuluje denné svetlo a
chráni lampu od zapnutia. Umiestnite lampu na tmavšie miesto.
-
-
-
-
-

Lampa nie je zapnutá v tme, alebo sa zapne len na krátku dobu.
Je žiarovka pripojená?
Akumulátor je slabý. Výmena akumulátorov.
Uistite sa, že akumulátory sú vložené so správnou polaritou.
Pre dlhú dobu zákazu použitia (napr. skladovanie), vyberte

vložený
akumulátory, aby sa zabránilo škodám prostredníctvom úniku
dobíjacích batérií.Poznámka : Uistite sa , že solárny modul je prednostne natočený

na južnú stranu a nezasahuje ho tieň, pripadne nie je prikrytý
snehom. Držte nabíjacie batérie mimo dosahu detí. Nabíjacie batérie

nikdy nehádžte do ohňa, nerozoberajte ani neskratujte.
Môže to viesť k nebezpečenstvu výbuchu!Uvedenie do prevádzky

Netesné alebo poškodené nabíjacie batérie môžu spôsobiť
poleptanie, v styku s pokožkou. Nabíjacie batérie by sa mali
vymeniť iba konštrukčne zhodné nabíjacie batérie od
rovnakého výrobcu. Nesmú byť použité bežné batérie
pretože tieto nie sú dobíjacie. Uistite sa, že akumulátory sú
vložené so správnou polaritou. Pre dlhú dobu zákazu použitia
(napr. skladovanie), vyberte vložený akumulátory, aby sa
zabránilo škodám prostredníctvom úniku dobíjacích batérií.
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. Odbalte všetky diely a príslušenstvo z obalu.
. LED reflektory môžete s pomocou príslušenstva zapichnúť do

zeme , alebo priskrutkovať na stenu.
. Zvoľte vhodné miesto pre montáž solárneho modulu v rámci3

dosahu reflektorov. Uistite sa , že solárny modul je prednostne
natočený na južnú stranu a nezasahuje ho tieň. Cez kĺb, je možné
solárny modul
nasmerovať na slnko.

Špecifikácia:
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•

•

•

•

•

Sila svetla: 4,5 lm /1 reflektor
Farba svetla: 6000K (studená biela)
Solárny modul napájanie: 1 Wp
Doba svietenia pri plnom nabití: 8 hodín
Stupeň krytia: IP 44
Prevádzkové napätie: 3,6 V
Batérie: 3 x AA NiMh 1,2 V/900 mAh
Dĺžka kábla: 3 m

4. Teraz pripojte konektory z osvetlenia na konektory zo
Recyklácia batériesolárneho modulu.
Batéria sa nesmie likvidovať spolu
s komunálnym odpadom. Spotrebiteľ
je zo zákona povinný batérie odovzdať
v zbernom dvore u predajcu

Poznámka: káble sú chránené
proti vlhkosti je preto
dôležite ich pevne spojiť

v nádobách na to určených.

5. Teraz nastavte prepínač na
Výrobcazadnej strane solárneho

modulu do polohy "ON". Solárne reflektory sú teraz aktivované. Esotec GmbH - Gewerbegebiet Weberschlag 9 - D-92729
Weiherhammer

Poznámka: Počas zimných mesiacov bude doba svietivesti
všeobecne kratšia. Pred prvým použitím je potrebné, aby sa
batérie prostredníctvom solárneho modulu nabili.
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