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Solárne osvetlenie čísla domu VISION - Návod na použitie 

Úvod: 
1. Tieto pokyny sa týkajú výhradne tohto výrobku a sú nevyhnutné pri uvedení produktu do 

používania po prvýkrát. Uchovajte pokyny pre prípadné budúce použitie. Pre zaistenie 
bezpečnosti prevádzky sa riaďte týmto návodom na použitie.  

2. Tento výrobok spĺňa všetky požiadavky platných európskych a národných predpisov. 
Zhoda bola preukázaná. Príslušné vyhlásenia a dokumentácie sú uložené u výrobcu. 

3. Súčasťou svetla je snímač šera, tj. svetlo  sa automaticky zapne pri šere a vypne na svitaní, 
keď pribúda denné svetlo. 

4. V závislosti od stavu nabíjania batérií sa svetelnosť môže znížiť  po určitej dobe prevádzky.  
5. Maximálna doba svietenie pri plnom dobití je 20 hodín. 

 
Bezpečnosté pokyny: 
V prípade nedodržania návodu na obsluhu a nevhodnou manipuláciou strácate nárok na záruku a 
nenesieme zodpovednosť za následné škody! 
 
Uvedenie do prevádzky: 

1. Vyberte opatrne  jednotlivé časti z krabice.  
2. Odmerajte veľkosť písmen a starostlivo zmerajte veľkosť svetelnej plochy, aby ste nalepené 

číslice mali v strede.  
3. Nalepte číslo domu z vonkajšej strany na svetelnú časť .  
4. Priskrutkujte zadnú časť čísla domu na dom pomocou priložených skrutiek. 
5. Otvorte kryt batérií v spodnej šasti a odstráňťe prepravný pásik. Tým sú aktívne pripojené 

batérie.  
6. Svietenie čísla domu je teraz aktívne. 

     
 

Upozornenie:  Uistite sa, že svetlo je nainštalované na južnej alebo juho-západnej strane a je 
vystavené príamemu pôsobeniu  slnečného žiarenia. 
 
Produkt nebude správne fungovať,  pokiaľ bude inštalovaný na severnej strane, alebo bude 
tienený krom, stromčekom a pod. V zimných mesiacoch dbajte na to, aby svietidlo nebolo 
pokryté snehom nad solárnym panelom, resp.  Vypnite ho v prípade zakrytia snehom. 

 



Ing. Vladimír Kováč – PC PARTNER, Pekinská 15, 040 13 Košice, Slovensko, info@ecoshopa.sk 

 Výmena baterií: 

Po jednom alebo dvoch rokoch sa kapacita batérie môže znížiť a doporučuje se vymeniť.  Bežné 
batérie sú dostupné u miestnych predajcov. Použitý akumulátor :  1ks  NiMh 3.6V/1300 mAh. 
 

1. Batérie nie sú hračky a nepatria do rúk deťom, nenechávajte batérie v dosahu detí. 
2. Otvorte kryt na batérie . 
3. Umiestnite do držiaka nové batérie so správnou polaritou a zatvorte kryt. 

      

Upozornenie:  Použité batérie musia byť zlikvidované s ohľadom na životné prostredie. Odovzdajte 
ich preto do zberných valcov určených na použité batérie.  

Nefunkčnosť svietidla :  
 Lampa sa v noci nerozsvieti , alebo svieti slabo   
a/ v jej blízkosti je iný svetelný zdroj,  napr.  lampa, ktorej svetlo bráni  snímaču šera v automatickom 
rozsvietení. 
RIEŠENIE:  ak je to možné, umiestnite lampu, ktorá bráni snímaču šera, na iné miesto. 
b/ Máte správnu polaritu batérie (sú batérie správne založené)? 
RIEŠENIE:  skontrolujte správnosť založených batérií. 
c/ Máte nabité batérie ?  
RIEŠENIE:  Vymeňte staré batérie za nové,  príp. pPremerajte staré batérie, ak je malá kapacita, tak ju 
skúste dobiť štandardnou nabíjačkou. 
 
Technické údaje: 
Operačné napätie:  3,6 V 
Stupeň ochrany:  IP 44 
Batéria:  1 ks NiMh 1.2 V/1300 mAh (typ Mignon AA) 
Farba LED: 1x biela, 4-chipová LED  
Svietivosť : max. 100 hodín pri plne nabitej batérii 
 
POZOR:  Obsahuje malé časti a batériu  - držte Wave mimo dosahu malých detí  !!! 
 
DOVOZCA: Ing. Vladimír Kováč – PC PARTNER, Pekinská 15, 040 13 Košice 
info@ecoshopa.sk,  www.ecoshopa.sk 
Výrobca:  esotec.de, Made in Germany 
 
Kopírovanie a zmeny sú vyhradené !               V Košiciach, 05.05.2012 
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