
Solárny panel na tomto zariadení, nebude nabíjať batériu, ak bude panel za sklom alebo pod umelým 
osvetlením. Vždy dbajte na bezpečnosť pri inštalácií.

Inštalácia:
Eco Wedge Pro obsahuje výkonný solárny panel, ktorý nabíja vnútornú vysokokapacitnú batériu počas dňa. 
Počas noci nazhromaždená energia rozsvieti svetlo v prípade zachytenia pohybu. Pred inštaláciu Vášho svetla 
dôkladne zvážte koľko slnečného žiarenia bude dopadať na solárny panel na zv-olenom mieste. Južne 
orientované strany sú obyčajne najlepšie, ale samozrejme bez stromov, budov, živých plotov a pod., ktoré by 
mohli spôsobovať tieň a tým nepriaznivo ovplyvniť schopnosť nabíjania.

Eco Wedge Pro by mal byť inštalovaný na plochý povrch. Do steny vyvŕtajte diery, vložte hmoždinky, následne 
skrutky a na ne zaveste svetlo. Majte na pamäti, že senzor pohybu (biela loptička na prednej strane svetla) musí 
smerovať na miesto, kde chcete aby boli zaznamenávané pohyby.
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Používanie
Po tom ako necháte svetlo nabíjať 3-5 dní, po zotmení stlačte a držte vypínač (hneď vpravo od senzora   
pohybu) na cca 5 sekúnd. Eco Wedge Pro sa automaticky aktivuje a následne vypne svetlo po 25 
sekundách ako senzor pohybu nezachytí žiaden pohyb. Týmto spôsobom funguje osvetelenie aj naďalej po 
zotmení.  Ak stlačíte vypínač opäť na 5 sekúnd, svetlo sa vypne a nebude sa aktivovať pohybom.

           

ECO WEDGE PRO
SOLÁRNE SENZOROVÉ OSVETLENIE

Riešenie problémov
Ak sa stretnete s problémami pri používaní osvetlenia, je pravdepodobné, že ich dokážete sami vyriešiť. Ak 
máte osvetlenie a solárny panel umiestnené v zlej lokalite kam nedopadá dostatok slnka a ešte k tomu sa 
osvetlenie bude musieť často rozsvecovať v noci, je možné, že nebude fungovať správne. Prosím vyskúšajte 
nasledujúce tipy pre riešenie problémov ešte predtým, než budete kontaktovať vášho predajcu.

1.Ešte raz skontrolujte umiestnenie osvetlenia. Smeruje na juh a netienia mu žiadne prekážky?
2.Nenachádza sa v blízkosti vášho osvetlenia iné osvetlenie, ktoré svieti aj počas noci a navodzuje mu tak 
dojem, že je deň? 
Pokúste sa prekryť solárny panel, tak aby sa nachádzal v tme a pozorujte, či sa svetlo rozsvieti pri pohybe. 
Ak sa svetlo rozsvieti, pravdepodobne je na vine spomínané iné osvetlenie, ktoré produkuje dosť svetla po 
zotmení. Premiestnite vaše svetlo alebo odstráňte iný zdroj svetla.

Údržba
Očistite povrch solárneho panela a svetla jemnou, zľahka namočenou handričkou. Nepoužívajte 
chemikálie, ktoré by mohli poškodiť povrch panela alebo svetla. Udržujte solárny panel bez nečistôt, blata, 
snehu lebo inak sa batéria dobre nenabije. Toto by mohlo skrátiť výdrž batérie alebo aj znemožniť 
fungovanie svetla.

Bezpečnostné informácie
Firma SolarCentre neberie zodpovednosť za škody spôsobené používaním tohto produktu. Taktiež ani za 
škody na majetku alebo osobách spôsobené nesprávnym používaním v rozpore s návodom na použitie. 
Neodborné zmeny na tomto produkte vedú k strate záruky.



126m
m


