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Solárne záhradné svietidlo „Sunny“ 
Obj.č. 571564 

 

Tento návod na použitie je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu do 
prevádzky a k obsluhe. Ak výrobok odovzdáte iným osobám, nezabudnite priložiť aj 
tento návod. Preto ho uschovajte, aby ste si ho mohli kedykoľvek znovu prečítať! 
 

Vážený zákazník,  

ďakujeme Vám za nákup tohto produktu. Produkt je preskúšaný EMV a spĺňa požiadavky 

platných európskych a národných smerníc. Zhoda (CE) bola preukázaná, príslušné vyhlásenia 

sú uložené u výrobcu. Aby ste tento stav zachovali a zaistili bezpečnú prevádzku, musíte ako 

používateľ dbať na dodržiavanie tohto návodu na použitie! Pred uvedením do prevádzky si 

prečítajte celý návod, dbajte na všetky pokyny k obsluhe a bezpečnosti. 

 

Bezpečnostné pokyny 
Ak vzniknú škody nedodržaním tohto návodu na použitie, zanikne nárok na 
poskytnutie záruky! Neručíme za následné škody, ktoré by z toho vyplynuli. 
Nezodpovedáme za vecné škody, úrazy osôb, ktoré boli spôsobené 
neprimeraným zaobchádzaním alebo nedodržovaním bezpečnostných 
predpisov. V týchto prípadoch zaniká akýkoľvek nárok na poskytnutie záruky. 

 

Z bezpečnostných dôvodov a dôvodov registrácie (CE) je zakázané produkt svojvoľne 

prestavovať a/alebo pozmeňovať! 

Tento produkt je určený výhradne na súkromné použitie. 

 

Účel použitia 
Toto svietidlo je určené na prevádzku v exteriéri. Vstavané akumulátory nabíja solárny článok 

umiestnený v hornej časti svietidla. Svietidlo sa po zotmení automaticky zapína a na svitaní 

vypína. Osvetľovacími prostriedkami sú 3 jasné svetelné diódy (LED) s nízkou spotrebou 

prúdu. Počas období s nedostatočným počtom slnečných hodín a v zime sa doba svietenia 
skracuje, pretože akumulátor sa nedokáže dostatočne nabiť. Neznamená to, že produkt je 

pokazený. 

 

Uvedenie do prevádzky 
Kôl svietidla s tyčou opatrne spojte a vsuňte do 

zeme. Nevyvíjajte pritom násilie! Prepínač pod 

tienidlom lampy posuňte do polohy „ON“ a vrchnú 

časť svietidla opatrne nasuňte na tyč.  

Montáž na stenu: Uvoľnite matice v 

nástennom držiaku. Montážnu lištu pomocou 

priložených skrutiek vodorovne namontujte na 

stenu. Potom priskrutkujte držiak a vložte svietidlo. 



Výmena akumulátorov 
� Pridržte vrchnú časť a otáčaním spodnej časťou hlavy svietidla v smere chodu hodinových 

ručičiek diely od seba oddeľte. 

� Reflektor tiež snímte otáčaním v smere chodu hodinových ručičiek. 

� Stlačením uzáveru otvorte obe priehradky na akumulátory. Vymeňte akumulátory. Dbajte 

pritom na dodržanie správnej polarity. Odporúčame Vám akumulátory pred vložením nabiť 

vo vhodnej nabíjačke. 

� Svietidlo opäť poskaldajte. 

 

 
 

Problémy 
� Lampa sa po zotmení nezapne: iný zdroj svetla pôsobí rušivo simuláciou denného svetla. 

Umiestnite svietidlo na tmavé miesto. 

� Lampa sa po zotmení nezapne resp. sa zapne len krátko: skontrolujte, či je zapnutá; 

skontrolujte akumulátory. 

 

Technické údaje 
Prevádzkové napätie: ..................... 2,4 V 

Akumulátory: ................................. 2 x NiMH 1,2 V/900 mAh 

Osvetľovací prostriedok: ................ 3 biele LED 

Solárny článok:............................... kryštalický kremík 

Doba svietenia: ............................... max. 12 hodín pri plne nabitých akumulátoroch 

 

Likvidácia použitých batérií 
Použité batérie a akumulátory nevhadzujte do domového odpadu, ale odneste do zberne!  

Batérie/akumulátory obsahujúce škodliviny sú označené symbolmi (pozri vľavo), 

ktoré poukazujú na zákaz likvidácie prostredníctvom domového odpadu. Označenia 

rozhodujúcich ťažkých kovov sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo (označenie 

sa nachádza na batérii/akumulátore, napr. pod vľavo zobrazenými symbolmi). Použité 

batérie/akumulátory môžete odovzdať v zberni, v našej filiálke a všade tam, kde sa 

batérie/akumulátory predávajú! Prispejete tak k ochrane životného prostredia! 

 

 

Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 

81105, Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tlači. Zmeny v technickom stave 

vyhradené. Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 09/07 


