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Solární LED světelný řetěz                    

 
 

Obj. č.: 57 46 16 
 

 

 

 
 

 

 

Tento návod k použití se týká pouze tohoto výrobku a obsahuje informace d ůležité pro jeho první 
použití. Uchovejte prosím tento návod k použití pro  případ budoucího použití a sou časně vždy,          
když p ředáváte tento výrobek jinému uživateli, nezapome ňte k n ěmu tento návod p řiložit. 

1. Úvod 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za zakoupení tohoto solárního svítidla. Výrobek, který jste tímto zakoupili odpovídá 
aktuálnímu stavu techniky. Tento výrobek splňuje všechny požadavky platných evropských a národních 
předpisů. Shoda je osvědčena. Příslušné prohlášení a dokumentace je uložena u výrobce. Z důvodu 
udržení tohoto stavu a zaručení bezpečného provozování, musíte Vy, jakožto uživatel postupovat dle 
pokynů v tomto návodu k použití uvedených! 

2. Bezpečnostní pokyny 

Pokud vzniknou škody nedodržením tohoto návodu na p oužití, zanikne nárok                     
na záruku! Neru číme za následné škody, které by z toho vyplynuly. N ezodpovídáme           
za věcné škody, úrazy osob, které byly zp ůsobené neodborným zacházením nebo 
nedodržováním bezpe čnostních p ředpis ů. V těchto p řípadech zaniká jakýkoliv nárok          
na záruku. 

 
Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) je zakázané produkt svévolně přestavovat           
nebo pozměňovat. Z těchto důvodů dodržujte instrukce v tomto návodu k použití uvedené. 
Pravidla bezpečného zacházení musí být současně dodržována i v souvislosti s použitím tohoto 
výrobku pro obchodní a průmyslové účely. 
 
 

 

2 

 

3. Účel použití 
 
LED světla se automaticky rozsvítí za šera a vypnou s nastávajícím svítáním. Maximální doba,       
po kterou jsou schopna svítit je cca 10h při plně nabitém akumulátoru. Solární modul, který je horní 
částí výrobku obsahuje integrovaný akumulátor. LED světla mohou být rovněž zapnuta nebo 
vypnuta přepínačem. Světla jsou určena pro venkovní použití. LED nesmí být ponořena do vody 
(jezírka, apod.). 
 

Tip: Solární modul pokud možno směrujte na jih a vystavte slunečnímu záření a neumísťujte                
do stínu. Výrobek nebude správně fungovat, bude-li solární modul natočen na sever. V zimě 
zajistěte, aby nebyl modul pokryt sněhem. 

 

4. Obsluha 
 

1. Opatrně vyndejte všechny části z obalu a rozložte LED světla tak, aby tvořily řadu. Světla 
nesmí být trvale ponořena do vody (jezírka, apod.). Nicméně, jelikož jsou určeny pro 
venkovní prostory, nejsou citlivé na déšť nebo sníh. 

 

2. Přepněte posuvný přepínač umístěný na spodní straně 
zapouzdření do polohy „ON“. Světelný řetěz se tímto 
rozsvítí. Použijte druhý přepínač pro výběr mezi 
provozními režimy „Nepřetržité svícení“ nebo „blikání“. 

 
 Tip: V pozici „OFF“ jsou LED světla vypnuta a současně 

nedochází k dobíjení akumulátoru. 
 

3. Řídící jednotka může být zapíchnuta do země pomocí 
špice nebo může být přišroubována k podlaze či ke zdi. 

 
Solární LED světla jsou nyní připravena. 
 

Tip:  Maximální doba svícení v zimě je normálně poněkud kratší. Pokud se solární světla              
       první večer nerozsvítí, počkejte až bude slunečný den. 

 
 

 
   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

5. Výměna akumulátoru 
Po jednom až dvou letech klesne kapacita akumulátoru a je třeba jej vyměnit. Akumulátor můžete 
pořídit u výrobce nebo jiného dodavatele. Musí být použity akumulátory pouze stejného provedení. 
1. Povolte 4 šrouby v dolní části pouzdra a odstraňte kryt (obrázek 1). 
2. Vyjměte akumulátor z přihrádky. 
3. Vložte novou baterii, dbejte na dodržení správné polarity. Připevněte zpět kryt. 
 

Tip:  Použité akumulátory by měly být zlikvidovány s ohledem na životní prostředí, neměly by být 
vyhozeny spolu s domovním odpadem. Vraťte je dodavateli, který je ze zákona povinen je od vás 
přijmout zpět. 
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6. Poruchy 

Světla se ve tm ě automaticky nerozsvítí 

Okolní světelné zdroje (např. pouliční osvětlení) simulují denní světlo a brání tedy světlům                    
se rozsvítit. Umístěte je tedy na tmavší místo. 

Světla se ve tm ě nerozsvítí v ůbec nebo jen na krátký okamžik 

Je světlo připojeno? 

Akumulátor je slabý nebo nefunkční. Vyměňte akumulátory. 

 

7. Specifikace 

Provozní napětí:  1,2 V 
Akumulátor:   NiMH 1,2 V/ 2000 mAh 
Zdroje světla:   48 bílých LED 
Doba svícení:   max. 10 h s plně nabitým akumulátorem 

8. Manipulace s bateriemi a akumulátory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly 
spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě 
lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! 

Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.                   
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato,                  
že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny!                       
V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze 
akumulátory. 

 

 

 

 

 

 
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do 
domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození 
životního prostředí! 
 
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží  speciální sběrné nádoby v prodejnách 
s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 
 
Šetřete životní prost ředí! 

 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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