
                                           
 
 

Zapichovací solární zahradní  
LED svítidlo  
 
 
 
 
 
 

Obj. č.: 57 21 29 
 

 
 

 
 
Vážený zákazníku, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního zahradního LED svítidla.  

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! 
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Účel použití  
 

Při soumraku, dojde k automatickému rozsvícení LED svítidla, jakmile se zvýší intenzita okolního osvětlení  
při ranním rozbřesku, provede soumrakový senzor, který se nachází na solárním modulu, zhasnutí LED svítidla.  

Napájení tohoto svítidla zajišťují 2 akumulátory NiMH velikosti AA (900 mAh), které jsou vloženy do solárního 
modulu z krystalického křemíku s výkonem, který zároveň zajišťuje nabíjení těchto akumulátorů (a to i na podzim a 
v zimě). 

Svítidlo je vhodné pro venkovní použití, zpravidla se zapichuje do země. Svítidlo nesmí být pono řeno do vody.   

Umístěte solární svítidlo tak, aby na něj dopadalo přímé sluneční záření (aby nebyl tento solární modul 
ve stínu). Nasměrování na severní stranu může zabránit dostatečnému nabíjení do něho vložených 
akumulátorů. V zimě nesmí být tento solární modul zakryt sněhovou pokrývkou.  

 
 

Popis a ovládací prvky 
 

1 Vršek svítidla se solárním panelem a LED 

2 Průhledné stínidlo 

3 Trubka stojanu 1 

4 Trubka stojanu 2 

5 Špička pro zapíchnutí do země 

6 Šroub 

7 LED s difuzorem 

8 ON/OFF přepínač 

 

Příprava k provozu a instalace 
 
Pokud je solární panel na vršku lampy (1) pokrytý transportní folií, tak ji nejprve odstraňte. 

 

Před prvním použitím potřebuje solární svítidlo přibližně 24 hodin slunečního záření  
(v letních měsících a delší dobu v ostatních měsících), aby se nabil vestavěný akumulátor. 

Proto přepněte ON/OFF přepínač (8) přes den do polohy „ON“ a v noci do polohy „OFF“.  
Tím dojde přes den k dobíjení akumulátoru. 

 

Přepínač (8) je ukryt uvnitř pod stínidlem (2). Stínidlo můžete odstranit pootočením  
proti směru hodinových ručiček. 

 

Poloha „ON“: Solární svítidlo je zapnuté. V případě slabého okolního osvětlení se svítidlo automaticky rozsvěcí  
a opět zhasíná při normální úrovni okolního osvětlení. Přes den dochází k dobíjení vestavěného akumulátoru. 

Poloha „OFF“:  Solární svítidlo je vypnuté. 

Přišroubujte transparentní část světla zpět k vrchní části svítidla. 

Připojte ke stínidlu (2) 2 trubky stojanu (3, 4) a nakonec do trubky nasaďte špičku pro zapíchnutí do země (5).  

Zapíchněte opatrně svítidlo do země na slunečné místo. 

Tímto je solární svítidlo p řipraveno k provozu. 

Toto svítidlo se perfektně hodí např. k cestám nebo schodům. 
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Nedávejte toto svítidlo na místa, kam dopadá záření jiných světelných zdrojů, například osvětlení dvora, lampy 
pouličního osvětlení, reflektory automobilů, odraz světla od vodních ploch atd. Toto by mohlo způsobit to, že by 
soumrakový senzor svítidlo při soumraku nezapínal nebo by je vypínal. Svítidlo rovněž neumísťujte po stromy, 
křoviska apod., zkracujete tím dobu, po kterou je solární panel vystaven slunečnímu záření a tak nebude vestavěný 
akumulátor efektivně dobíjen. Chcete-li optimálně využít výkon solární článku, je třeba, aby sluneční paprsky na 
solární článek dopadaly pokud možno kolmo shora.  

Solární svítidla nainstalujte tak, aby nepřekážela pohybu osob. Je-li vrchní díl odstraněn,  
je třeba ze země vytáhnout i stojan z trubek, jinak riskujete zranění osob! 
 

Výměna akumulátorů 
 

Po uplynutí 1 až 2 roků se může kapacita do solárního modulu vložených akumulátorů podstatně snížit  
na takovou úroveň, že je budete muset vyměnit. Dříve než si pořídíte nové akumulátory, můžete se pokusit  
po jejich vyndání ze solárního modulu o jejich oživení ve vhodné nabíječce. 

Krycí desku s LED lze opatrně odstranit jednoduchým vyšroubováním čtyřech křížových šroubků (6) uvnitř  
vrchní části svítidla (1). Uvnitř se nachází přihrádka s akumulátorem. Vyjměte vadný NiMH akumulátor  
a zaměňte jej za nový téhož typu, dbejte na dodržení správné polarity plus/+ a mínus/-. 
 
Krycí desku zpět přišroubujte a dále postupujte dle pokynu v kapitole „Příprava svítidla k provozu“ 
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do LED svítidla.  
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte  
jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské  
hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují 
veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 
 
 
 
 

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 solární 
článek a pouzdro svítidla.  
 

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! 

 
 

 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  nebo 
požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 
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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 prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 

 
 

Technické údaje 
 

Napájení:      1,2 V NiMH / 600 mAh akumulátory typu AA 
Zdroj světla:      1x bílá LED 
Rozměry (Ø x V): 105 x 390mm 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Záruka  
 

Na solární zahradní LED svítidlo poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu 
k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 

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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