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SOLÁRNÍ OSVĚTLOVACÍ SADA 
 

Tento výrobek se řadí do kategorie solárních napájecích systémů.  Přeměňuje sluneční energii na DC 

proud, který je možno dále uchovat pomocí nabíjecích baterií.  Baterie může napájet LED lampy nebo 

jiné menší DC přístroje jako jsou mobilní telefony apod. Výrobek je vhodný pro chataře, campingy, 

stanování, karavany, lodě a jiné venkovní aktivity. A všude tam, kde je obtížný přístup k síťovému napětí. 
 

Seznam Částí  

 
 

Položka  Popis Částí Množství 

1 
12W Amorfní křemíkový modus (Rozměr: 313 x 923 x 22mm) 

 Vybavený přívodním kabelem pro připojení k regulátoru. 
1 

2 Nabíjecí regulátor (výstupní konektor 3V, 6V, 12V ) 1 

3 12V/7Ah zapouzdřená lead acid nabíjecí baterie 1 

4 Sada LED osvětlení ( LED svítilna, přívodní vodič a zásuvka DC) 2 

5 Zásuvka cigaretového zapalovače  1 

6 Propojovací vodič mezi baterií a regulátorem (délka: 1 metr) 1 

7 Více účelový propojovací kabel s DC zásuvkami pro připojení různých přístrojů 1 

8 Montážní štítky a šroubky pro solární modul 1 

Závěsné očko 
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Upozornění 

 Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod, ujistěte se, že jste mu porozuměli a uložte si jej pro pozdější 

použití. 

 Připojte vše správnou polaritou, aby nedošlo k poškození regulátoru. Červená značí kladný pól (+), černá 

záporný pól (－). 

 Vždy před připojováním nebo odpojováním vypněte regulátor. 

 Vždy připojujte v následujícím pořadí: Baterie  aplikace (DC Světla....)  Solární modul 

Vždy odpojujte v následujícím pořadí: Solární modul  aplikace (DC Světla....)  Baterie 

 Max. Výstupní proud z regulátoru nesmí překročit hodnotu 4A  

 Žádné části nejsou voděodolné, kromě solárního modulu. 

 Čistěte pravidelně solární modul čistým hadříkem. 

 Před prvním použitím nabíjejte baterie solárním systémem po dobu alespoň tří dnů.  

 Tento výrobek by neměly obsluhovat děti nebo osoby, které nejsou s obsluhou dobře 

obeznámeny a mohou tedy tento výrobek zodpovědně obsluhovat. 

Nevhazujte baterie do ohně ani je nevystavujete vysoké teplotě, mohlo by dojít k jejich explozi. 

Nevhazujte baterie do normálního domovního odpadu. Řiďte se pokynem na konci tohoto návodu. 

 

Použití (viz obr. 1) 

1. Solární modul: 

 Umístěte solární modul na místo, kde je vystaven přímému slunečnímu záření. Natočte jej zadní 

stranou ke slunci. Zajistěte, že černá strana nebude zakryta stínem.  

 Solární modul může být upevněn pomocí přiložených montážních svorek a šroubků. (Viz obrázek X) 

Po upevnění solárního panelu jej naklopte do úhlu kdy je maximálně osvětlen sluncem. Úhel závisí 

na místní nadmořské výšce.  

 Připojte dva vodiče ke konektorům na solárním panelu a druhý konec vodičů k regulátoru nabíjení. 

Ujistěte se, že vodiče jsou připojeny správnou polaritou. Indikátor nabíjení LED na regulátoru by 

měla svítit vždy, když je nabíjení aktivní. 
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2. Nabíjecí baterie:  

 Připojte nabíjecí baterii ke svorkám pro nabíjecí baterii        na svorky  regulátoru určené pro nabíjecí 

baterii. Můžete využít přiložený propojovací vodič. (Viz obr. 1) 

* Ujistěte se, že je vše připojeno správnou polaritou. 

 

3. Nabíjecí regulátor: 

 Nabíjecí regulátor poskytuje následující ochrany pro celý systém. 

A. Ochrana před vybitím baterie (napětí baterie<10.5V±0.5V): Při aktivaci, “Indikátor nabíjení 

zhasne, regulátor odpojí výstup pro nabíjení od baterie, aby nedošlo k poškození baterie. V 

takovém případě odpojte všechny spotřebiče a baterii nabijte po dobu alespoň tří dnů. 

B. Ochrana před přebíjením (Napětí baterie >14.5V±0.5V) Při aktivaci zhasne indikátor 

nabíjení a regulátor odpojí solární modulo od regulátoru. V takovém to případě odpojte 

solární modulo d regulátoru.  

C. Ochrana před přetížením (>4A): Pokud je výstupní proud příliš vysoký, může dojít k 

přepálení ochranné pojistky regulátoru. Pojistka (4A) musí být vyměněna pro zajištění další 

funkce regulátoru. 

        * Regulátor musí být zapnutý, aby byly aktivovány všechny výše zmíněné ochrany. 

 Pro snadnou montáž je regulátor vybaven závěsným okem na zadní straně krytu regulátoru.  

 

4. Aplikace 

 Jedna 3V a 6V a dva 12V výstupy jsou dostupné na vrchní straně regulátoru pro připojení různých 

přístrojů.  Také je možno k připojení použít vícefunkční konektor.  Zvolte odpovídající výstup a 

připojte aplikaci správnou polaritou k výstupu regulátoru:  + ●) － 

 

 Dvě LED světla mohou být připojena na výstup 12V regulátoru. (Viz obr. 1).  Doba, po kterou mohou 

tato světla svítit závisí od množství denního světla. Pro zcela nabitou baterii je to nepřetržitě po dobu 

alespoň 8 hodin. 

 

 Přes připojenou zásuvku cigaretového zapalovače        mohou být nabíjeny různá zařízení, jako jsou 

mobilní telefony nebo laptopy vybavené adaptérem pro připojení do cigaretového zapalovače. Tento 

adapter není součástí vybavení regulátoru. 

 

 

* Nenabíjejte přístroje pouze solárním modulem. Vždy musí být připojen regulátor a nabitá nabíjecí 

baterie.  Mohlo by dojít k poškození připojeného přístroje. 

* Pro nabíjení připojeného přístroje musíte regulátor zapnout. 

 

Výrobek nepatří do komunálního odpadu!  Po skončení životnosti jej recyklujte  

v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a dle zákona č. 185/2001Sb. 

o odpadech.  

 

 

 

 

 


