
                                                                                   Návod k obsluze
T606B - Solární závěsné světlo s PIR čidlem

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento
návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k
uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek
předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu
kdykoliv přečíst!

Popis: 

Vhodné zejména k instalaci na plot, stěnu domu a okapy. Solární
světlo je opatřeno senzorem PIR pro detekci pohybu. Jakmile se
někdo přiblíží do vzdálenosti do 2m světlo se rozjasní, po
opuštění prostoru se světlo ztlumí. Rozměry: 135×80×92mm.

Integrovaná Li-Ion baterie 3,7V 800mAh, 16× LED SMD3528, svítivost : 100lm, Materiál: vrchní část – 
hliník, spodní část se světlem ABS

Obsah balení: Solární světlo, Instalační mat (2×šroub, 2× hmoždinka) 1× Klíček k aktivaci baterie

Doba svícení: 8–10 hodin

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:

 1. Uvolněte a aktivovat

Pomocí klíče zapněte ON/OFF osvětlení.

2. Jak nainstalovat zařízení?

Využijte dodaný rozšiřující závěs a šrouby pro montáž zařízení a upevněte kdekoliv na stěnu venku.

3. Nabíjení přes solární panel:

Namontujte na místo, kde bude dobré sluneční záření. Za normálních okolností může být produkt plně 
nabitý za jeden den. 

4. Noční senzor a PIR

Automaticky zapíná při slabém světle ve tmě nebo v noci, automatické vypnutí pokud senzor PIR 
nezaznamenává žádný pohyb.

POZOR:

1. Před prvním použitím plně nabité zařízení.

2. Pokud zařízení nepoužíváte je dobré jej jednou za 3 měsíce dobít. Jinak se může baterie poškodit.

3. Pokud světlo bliká, znamená to, že energie je velmi nízká, musíte jej nabít slunečním světlem. Přístroj 
brzy přestane fungovat.
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Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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