
 RICHMOND 
  Solárne záhradné svetlo

        Vykonajte: 

          Uistite sa, že je    Z času na čas
          solárny panel         vyčistite                              
          otočený na juh                                solárny panel 
   

Pred prvým použitím 
nechajte svoje svetlo 
nabíjať po dobu 3 dní

  Nevykonávajte:

     Nenabíjajte                            Neumiestňujte
    solárny panel                            solárny panel
        za sklom !                                     do tieňa

Pri montovaní svetla vždy dbajte na opatrnosť, najmä ak ho montujete na vysokých miestach.

Užívatelský manuál:

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt Solárne záhradné svetlo Richmond. 
Prosím, prečítajte si pozorne nasledovné inštrukcie pred použitím vášho svetla Richmond.
Upozorňujeme, že vaše svetlo Richmond je navrhnuté tak, aby sa nabíjalo cez deň a pracovalo v noci. Svetlo je možné 
používať aj počas dňa, ale počas jeho používania sa nebude nabíjať. Pravidelné denné používanie po dlhšiu dobu bude 
mať za následok, že vaše svetlo prestane svietiť. 

Inštalácia solárneho panela 

Majte na pamäti, že svetlo sa môže používať v interiéri alebo exteriéri, solárny panel však musí byť inštalovaný 
vždy vonku. 

Pred inštaláciou vášho svetla na požadované miesto musíte zvážiť najlepšie miesto pre solárny panel, aby získal čo 
najviac denného svetla. Medzi solárnym panelom a stropným držiakom sú 3 metre kábla, takže je nevyhnutné, aby ste 
solárny panel neumiestňovali mimo dosahu miesta, kam chcete, aby vaše svetlo smerovalo.Pri umiestňovaní solárneho 
panela sa ho vždy snažte nakloniť na juh, juhovýchod alebo juhozápad, pričom sa treba vyhnúť miestam, kde dennému 
svetlu bránia budovy, ploty, stromy alebo tiene, ktoré vytvárajú. Po určení umiestnenia solárneho panela ho nainštalujte 
pomocou dodaných skrutiek a hmoždiniek. 

Inštalácia svetla 

Pred inštaláciou vášho svetla nezabudnite, že ťahacia šnúra má dĺžku 23 cm, preto sa uistite, že ste ju schopní 
dosiahnuť na mieste, kde ho chcete nainštalovať. Držte držiak na strope a označte 3 otvory. Cez tieto značky môžete  
teraz vyvŕtať alebo vyrezať dieru podľa toho, na aký povrch pripevňujete svetlo. Keď ste pripravení , priskrutkujte stropný 
držiak na miesto.



Návod na obsluhu 

Svetlo a solárny panel sú teraz nainštalované, pripravené na použitie. Keď je spínač na zadnej strane solárneho 
panela zapnutý (poloha “ON”), môžete svetlo ovládať pomocou ťahacej šnúrky alebo pomocou diaľkového ovládania. 

Nezabudnite , že vaše solárne svetlo Richmond je napájané solárnou energiou, takže je nevyhnutné , aby ste energiu 
šetrili vždy, keď je to možné. Po ukončení používania vždy svetlo vypnite, inak bude svietiť úplne naprázdno a nemusí 
fungovať, keď ho budete potrebovať inokedy. 

Riešenie problémov: 

Ak vaše solárne svetlo Richmond prestane fungovať, je pravdepodobné, že sa vyčerpala energia. 
Bežné dôvody prečo svetlo prestalo fungovať sú: 

- svetlo bolo nechtiac nechané zapnuté. 
- svetlo sa používa príliš často alebo príliš dlho,
- svetlo sa používa pravidelne počas dňa, kedy by sa malo nabíjať. 
- svetlo nie je dostatočne nabité kvôli zlému umiestneniu solárneho panela,
- svetlo nie je dostatočne nabité kvôli dlhému zamračenému počasiu. 

Postupujte podľa postupu nabíjania uvedeného nižšie. 

Postup dobíjania: 

1. Skontrolujte, či je prepínač na zadnej strane solárneho panela zapnutý – v polohe “ON”.
2. Po zotmení môžete svietidlo zapnúť pomocou ťahacej šnúry, prípadne pomocou diaľkového ovládania.
3. V prípadne krátkej doby svietivosti, ponechajte svietidlo vypnuté (na solárnom paneli však v polohe "ON")
    a nabíjajte po dobu 3 - 5 dní. 


