
Upozornenie:
1. Držte zariadenie mimo ohňa, aby sa predišlo 
požiaru alebo explózií
2. Neodporúčame žiadne nárazy do zariadenia
3. Nikto okrem tecnikov nesmie osvetlenie rozoberať

Poznámky:
1. Pred inštaláciou stlačte tlačidlo aby sa aktivovala
lampa
2. Pred prvým použitím nabíjajte 10 hodín
3. Ak sa osvetlenie nenabije za týždeň, musíte os-
vetlenie nabíjať za jasného svetla
4. Ak je osvetlenia menej než 1000W/m2 a teplota 
nižšia než 25°C, nabíjanie bude trvať dlhšiu dobu

HLAVNÉ ČASTI

9- 10 HODíN

Typ batérie

Doba nabíjania

svetelný panel

Indikátor diaľkového
ovláadania

Indikátor svetel
neho režimu

montážna časť

Svetelné režimy
1. Konštatný jas celý čas
2. Tlmené svetlo + senzor pohybu
3. Časový režim 8 možností

Doba svietenia viac ako 3 noci

Vodeodolnosť

Hliník

Nabíjacia teplota: 0-45°C Vybíjacia teplota -10°C až 60°C
Skladovacia teplota: 0-45°C

Inštalácia zariadenia

Návod na použitie

Doporučená inštalačná výška: 3m
Plocha svetla: 4x6m

Osvetlenie inštalujte na miesto, kde nie sú žiadne tiene 
a solárny panel má priamy výhľad na slnko

1. Inštalácia na stĺp
Priskrutkujte držiak k stĺpu

2. Inštalácia na stenu
Najprv odnímte U držiak, urobte 4 dierky do steny a potom 
zoberte skrutky a podložky a pripevnite lampu na stenu

M6 pružinová podložka

M8 matica

M6 ploché podložky

Matice

3. Po inštalácií môžete ešte lampu prispôsobiť
Lampu je možné prispôsobiť v 3 uhloch

Inštrukcie prevádzky

Zapnite lampu tlačid-
lom. Počas 5 sekúnd 
bude lampa blikať a 
detekovať deň alebo 
nocLampa sa vypne počas denného 

nabíjania. Lampa sa zapne do 
režimu M1 po zotmení

2 typy svetelných režimov M1/M2 
sa prepínajú diaľkovým ovládaním
M1: svieti červená
M1: 10% tlmeného svetla + senzor 
pohybu
M2: svieti modrá
M2: 30% tlmeného svetla  + senzor 
pohybu

Diaľkovým ovládaním si vyberte 
úroveň jasu a svetelný režim. 
Diaľkové ovldánie má funkciu 
pamäte a osvetlenie sa zapne do 
posledného režimu. Po ubehnutí ča-
su sa zvolí automaticky režim M1

Diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie

Senzor pohybu

Elektrické vlastnosti:

Solárny panel

Obsah balenia:
1. Lampa
2. DIaľkové ovládanie
3. Skrutky
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