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Predvidena uporaba  
 
Izdelek je hišna številka z osvetlitvijo ozadja. 
 
Vgrajena solarna celica pri zadostni okoliški svetilnosti poskrbi za polnjenje vstavljenih 
akumulatorskih baterij. Pri nizki okoliški svetilnosti se vgrajene LED aktivirajo in skrbijo za 
osvetlitev ozadja hišne številke, ki je prilepljena na sprednji strani. 
 
Tako je hišna številka ponoči dobro vidna (ne samo za obiskovalce, temveč tudi npr. za 
reševalno službo ipd.). 
 
Da se lahko akumulatorske baterije dovolj dolgo polnijo, je treba solarno hišno številko 
pritrditi na južni, vzhodni ali zahodni strani hiše, kjer ni senc. 
 
Obvezno je treba upoštevati varnostne napotke in napotke za montažo v teh navodilih za 
uporabo! 
 
Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in 
poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse 
pravice pridržane. 
 
Vsebina paketa 
 
• Solarna hišna številka 
• Komplet nalepk s številkami in črkami 
• 3 NiMH akumulatorske baterije (že vstavljene v baterijski predal solarne hišne številke) 
• Šablona za vrtanje 
• Navodila za uporabo 
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Razlaga simbolov 
 
Simbol s klicajem opozarja na posebne nevarnosti pri uporabi, delovanju ali 
upravljanju naprave.  

 
Simbol puščice opozarja na posebne nasvete in napotke glede upravljanja izdelka. 
 
Varnostni napotki 
 

Pri škodi, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite 
pravico do uveljavljanja garancije. Ne prevzemamo odgovornosti za 
posledično in posredno škodo. 

 
..............Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo 
..............zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih 
..............napotkov. V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije. 
 
• Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka 
..na lastno pest nista dovoljena. 
• Ta izdelek ni igrača, zato ne sodi v otroške roke! 
• Izdelek ne sme biti izpostavljen ekstremnim temperaturam, močnim tresljajem ali velikim 
..mehanskim obremenitvam. 
• Opozorilo glede LED-luči: Ne glejte v LED svetlobni snop! Ne glejte vanj neposredno ali z 
..optičnimi inštrumenti! 
•.Če izdelek kaže znake poškodb, ga več ne uporabljajte, temveč naj ga preveri/popravi 
..strokovnjak, ali pa ga odstranite okolju prijazno. 
• Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašim otrokom lahko 
..nevarna igrača. 
• Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, 
..prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka. 
 
Napotki za akumulatorje 
 
•.Akumulatorji ne sodijo v otroške roke. Akumulatorji naj ne ležijo po stanovanju. Obstaja 
..nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo. Življenjsko nevarno! V takšnem primeru 
..takoj poiščite zdravniško pomoč. 
• Pazite, da akumulatorjev ne boste odpirali, metali v ogenj ali da ne bo prišlo do kratkega 
..stika. Obstaja nevarnost eksplozije. 
•.Pri vstavljanju/menjavi akumulatorjev bodite vedno pozorni na pravilno polarnost 
..(upoštevajte plus/+ in minus/-). 
• Pri prestarih ali odsluženih akumulatorjih lahko izteka kemična tekočina, ki lahko poškoduje 
..napravo. Iztekel ali poškodovan akumulator lahko ob stiku s kožo povzroči razjede, zato v 
..tem primeru uporabite ustrezne zaščitne rokavice. 
• Vedno uporabite akumulatorje pravilne velikosti in priporočenega tipa. 
•.V solarno hišno številko vstavite izključno akumulatorske baterije, nikoli ne uporabljajte 
..običajnih, nepolnilnih baterij. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara in eksplozije! 
 
Priprava na uporabo 
 
a) Lepljenje hišne številke 
 
• Če se na svetlobnem polju nahaja zaščitna folija, jo sedaj odstranite. 
• Na svetlobno polje prilepite svojo hišno številko. 
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Da lahko pri večmestnih hišnih številkah prilepite številke/črke centrirano, je 
priporočljivo, da številke/črke izrežete iz kompleta nalepk. 

 
..............Nato številke/črke namestite na svetlobno polje, tako da so pravilno usmerjene.  
 
..............Šele nato odstranite zaščitno folijo in prilepite številko oz. črko.  
 
•.Številke/črke močno pritisnite ob površino, tako da ne pride do nastajanja mehurčkov 
..(obstoječe zračne mehurčke potisnite navzven, dokler ne izginejo, podobno kot je to treba 
..storiti pri zaščitni foliji za zaslon mobilnega telefona). 
 
b) Odstranjevanje zaščitnega traku iz baterijskega predala 
 
•.V baterijskem predalu se med eno izmed akumulatorskih baterij in električnimi kontakti 
..nahaja trak iz umetne mase, ki preprečuje globoko izpraznitev med prevozom. 
•.Najprej odprite baterijski predal, tako da pokrov baterijskega predala potisnete malce 
..navzgor v smeri puščice. Nato pokrov baterijskega predala odstranite. 
• Izvlecite zaščitni trak (glejte oznako s krogom na spodnji sliki). 
• Ponovno vstavite pokrov baterijskega predala s pravilno orientacijo, tako da zaskoči. 
 

 
 
c) Montaža solarne hišne številke 
 

Da se lahko akumulatorske baterije dovolj dolgo polnijo, je treba solarno hišno 
številko pritrditi na južni, vzhodni ali zahodni strani hiše, kjer ni senc. 
 

...............Pri montaži na severni strani hiše se akumulatorske baterije zaradi pomanjkanja 

...............sončne svetlobe na solarni celici ne morejo polniti, tako da LED solarne hišne 

...............številke ponoči ne svetijo. 
 
...............Poleg tega je treba paziti na to, da solarna celica pozimi ni prekrita s snegom.  
 
...............Svetloba cestne svetilke lahko vodi do tega, da se osvetljava solarne hišne številke 
...............ne aktivira. 
 
...............Iz tega razloga je treba skrbno izbrati mesto montaže, preden solarno hišno številko 
...............fiksno pritrdite na zunanjo stran hiše. 
 

Upoštevajte, da ima vaša občina morda določene predpise za namestitev oz. obliko 
hišnih številk (npr. pri zgradbah pod spomeniškim varstvom).  

 
•.V odvisnosti od sestave stene za montažo potrebujete tri primerne vijake in vložke. Za 
..pravilno namestitev vijakov oz. izvrtin uporabite priloženo šablono za vrtanje. 
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• Solarno hišno številko obesite na vijake in preverite fiksno namestitev solarne hišne številke 
..na steni. 
• Če se zgoraj na solarni celici nahaja folija za zaščito med prevozom, jo odstranite. 
 
Delovanje 
 
• Akumulatorske baterije so ob dostavi prazne. Da lahko solarna hišna številka deluje, najprej 
..počakajte na enega do dva sončna dneva, tako da se lahko akumulatorske baterije 
..zadostno napolnijo. 
 

Druga možnost je, da iz solarne hišne številke odstranite akumulatorske baterije in 
jih napolnite z običajnim polnilnikom za NiMH akumulatorske baterije. 

 
...............Nato bodite pri vstavljanju akumulatorskih baterij v solarno hišno številko pozorni na 
...............pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-). 
 
• Pri dolgotrajnejšem slabem vremenu ali pozimi je treba računati s krajšim časom svetenja 
..kot poleti.  
 
Menjava akumulatorskih baterij 
 

Akumulatorske baterije imajo omejeno življenjsko dobo. Ko opazite, da je kljub 
zadostni sončni svetlobi čas svetenja samo še zelo kratek, potem je treba zamenjati 

..............akumulatorski bateriji (najkasneje vsaki 2 leti). 
 
• Solarno hišno številko vzemite s stene. 
•.Odprite baterijski predal, tako da pokrov baterijskega predala potisnete malce navzgor. 
..Nato pokrov baterijskega predala odstranite. 
•.Tri akumulatorske baterije nadomestite z novimi akumulatorskimi baterijami istega tipa (za 
..ustrezen tip glejte poglavje „Tehnični podatki“). Pri vstavljanju akumulatorskih baterij bodite 
..pozorni na pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-). 
 

Uporabite lahko tudi akumulatorske baterije z višjo kapaciteto. 
 

• Ponovno vstavite pokrov baterijskega predala s pravilno orientacijo, tako da zaskoči. 
•.Solarno hišno številko ponovno obesite nazaj na steno in preverite fiksno namestitev 
..solarne hišne številke. 
 
Vzdrževanje in čiščenje 
 
Z izjemo morebitne potrebne menjave akumulatorskih baterij vam izdelka ni treba vzdrževati. 
Vgrajene LED-žarnice so fiksno vgrajene in jih ni možno zamenjati. 
 
Vzdrževalna dela ali popravila sme izvesti samo strokovnjak oz. specializirana delavnica.  
 
Zunanjost izdelka čistite samo s čisto, mehko krpo, ki jo lahko navlažite z vodo.  
 
V nobenem primeru ne smete uporabljati agresivnih čistilnih sredstev ali kemičnih raztopin, 
saj lahko ta sredstva uničijo ohišje ali celo negativno vplivajo delovanje naprave.  
 
Proti solarni hišni številki nikoli ne usmerjajte curka vrtne cevi ali celo visokotlačnega 
čistilnika, sicer jo boste poškodovali. 
 
 



 6 

Pokrov solarnih celic je treba pribl. enkrat na leto očistiti. Prah in umazanija na 
solarni celici zmanjšata polnilni tok in s tem čas svetenja. 

 
Odstranjevanje 
 
a) Splošno 
 

Izdelek ne sodi med gospodinjske odpadke.  
 
Izdelek po izteku njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi 
zakonskimi predpisi. Oddajte ga npr. na ustreznem zbirališču odpadkov. 
 

...............Iz naprave vzemite vstavljene akumulatorske baterije in jih odstranite ločeno od 

...............izdelka. 
 
b) Odstranjevanje odsluženih akumulatorjev 
 
Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z 
odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne akumulatorje. Metanje tovrstnih 
odpadkov med gospodinjske odpadke je prepovedano! 

 
Akumulatorji z vsebnostjo škodljivih snovi so označeni s tem simbolom, ki opozarja 
na prepoved odlaganja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. 
 

...............Oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec. 
 
Odslužene akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v naših podružnicah 
ali povsod tam, kjer se akumulatorji tudi prodajajo. 
 
S tem boste izpolnili svoje zakonske obveznosti in prispevali k varstvu okolja!  
 
Odpravljanje težav 
 
LED se ne aktivirajo. 
 
• Pri prvi uporabi je treba iz baterijskega predala odstraniti zaščitni trak iz umetne mase. 
•.Akumulatorske baterije so prazne (na solarno celico že dalj časa ni padala sončna 
..svetloba, npr. v obdobju slabega vremena ali pozimi). 
• Akumulatorske baterije niso pravilno vstavljene. 
• Solarna hišna številka je neugodno pritrjena in npr. svetloba cestne svetilke simulira dnevno 
..svetlobo. 
 
LED svetijo samo zelo kratek čas. 
 
•.Akumulatorske baterije so prazne (na solarno celico že dalj časa ni padala sončna 
..svetloba, npr. v obdobju slabega vremena ali pozimi). 
• Akumulatorske baterije so odslužene in ne morejo več shranjevati energije. Akumulatorske 
..baterije solarne hišne številke nadomestite z novimi. Akumulatorske baterije lahko tudi 
..poskušate večkrat izprazniti in napolniti z običajnim polnilnikom za NiMH akumulatorske 
..baterije, s čimer jih ''regenerirate''. Kakovostni polnilniki nudijo ustrezno funkcijo polnjenja. 
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Tehnični podatki 
 
Žarnica: ........................................................................ 5 LED (fiksno vgrajene, nezamenljive) 
Napajanje: .................... 3 x NiMH akumulatorska baterija tipa AA/Mignon (1,2 V, 1.300 mAh) 
Barva svetlobe: .......................................................................................... 3.000 K (topla bela) 
Čas svetenja: ................................................... pri polnih akumulatorskih baterijah maks. 20 h 
Vrsta zaščite: ..................................................................................................................... IP44 
Mesto delovanja: ..................................................................................................... na prostem 
Mere (Š x V x G): ........................................................................................ 280 x 280 x 50 mm 
Teža: ................................................................................................................................ 890 g  
 

Manjša odstopanja v merah in teži so rezultat proizvodnje in ne predstavljajo 
razloga za reklamacijo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje.  
Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, 
snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno 
dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedno. 
Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo 
si pravico do sprememb tehnike in opreme. 
© 2015 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
 



 8 

 

                                                                   
      
GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: Solarna hišna številka Renkforce 
Kat. št.: 80 81 29 
 
Garancijska izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne 
teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. 
Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili 
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi 
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in 
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic 
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po 
preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-
Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno 
izpolnjenim garancijskim listom. 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 
248 
www.conrad.si, info@conrad.si 

http://www.conrad.si/

