
GRANTHAM 
užívateľská príručka

Uistite sa, že panel je natočený na južnú stranu čo najviac je to možné.
Nezabúdajte panel z času na čas očistiť.

Neumiestňujte panel na miesta s výskytom tieňov.
Nenabíjajte poza sklo !

Montážne pokyny :

1. Starostlivo  vyberte  miesto inštalácie  lampy. Snažte  sa  vyhnúť  miestam s  tieňmi
počas  dňa  a  miestam  s  iným  zdrojom  svetla  v  noci,  ktoré  by  mohli  spôsobiť
nesprávne fungovanie výrobku ( mohlo by dôjsť k „oklamaniu“ výrobku a svetlo by
sa nezaplo ). Zlé umiestnenie lampy má za následok kratšiu dobu svietenia v noci.

2. Vyvŕtajte dva otvory do podkladu 34mm od seba a použite dodané upevňovacie
prvky, prípadne iné v závislosti od typu povrchu.

3.  Vyberte si požadovaný typ svietenia zakrytím solárneho panelu a stlačením tlačítka
on/off na spínači :

prvé zatlačenie – plný jas
druhé zatlačenie – režim šetrenia elektrickej energie (ideálne pre chladné mesiace
alebo lampu umiestnenú na neoptimálnom mieste)
Tretie zatlačenie – vypnuté

4. Upevnite skrutky a nasuňte lampu nadol na tieto skrutky.

5. Lampa sa automaticky rozsvieti po súmraku
 

Riešenie problémov

Pokiaľ lampa funguje nesprávne, je viac než pravdepodobné, že tento problém dokážete
vyriešiť  sami.  Umiestnenie solárneho panelu lampy na nevhodné miesto bude mať za
následok nesprávne fungovanie lampy.
Prosím, vyskúšajte problém vyriešiť pomocou nižšie uvedených rád predtým než budete
kontaktovať svojho dodávateľa :

1. Skontrolujte  znova  miesto  inštalácie  panelu,  je  orientovaný  smerom  na  juh  čo
najviac je to možné ?

2. Nie sú poblíž lampy nejaké iné zdroje svetla v noci, ktoré by mohli vysielať lampe
klamlivý impulz, že je stále deň ? Spravte rýchly test prikrytím solárneho panelu
utierkou alebo podobným materiálom tak, aby na neho nedopadalo žiadne svetlo.
Ak sa lampa aktivuje a rozsvieti, je jej činnosť v noci ovplyvnená nejakým ďalším
externým zdrojom svetla.  Odstráňte tento zdroj svetla alebo ho nainštalujte na iné
miesto.



Údržba

Očistite povrch solárneho panelu a žiarovky mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
Nepoužívajte  korozívne  čistiace  prostriedky  alebo  chemické  roztoky,  pretože  môžu
poškodiť povrch a zhoršiť prevádzku lampy. 
Solárny panel udržujte čistý bez nečistôt ako napr. hlina, sneh, ….pretože sa batéria v
lampe nenabíja správne. Môže to tiež skrátiť  životnosť batérie alebo spôsobiť  poruchu
lampy.

 Bezpečnostné upozornenie

Výrobca  Solárne  centrum  nepreberá  žiadnu  zodpovednosť  za  škody  spôsobené  na
majetku  alebo  za  zranenia  osôb  spôsobené  nesprávnym  používaním  tohto
produktu,nedodržaním bezpečnostných pokynov či neodbornou manipuláciou a zásahom
do výrobku. Neoprávnená prestavba a/alebo úprava výrobku bude mať za následok stratu
platnosti akejkoľvek záruky

            


