
TAP LIGHT
SOLÁRNE SVETLO DO ZÁHRADY 

UŽÍVATEĽSKÁ 
   PRÍRUČKA

solarcentre
making solar that works

Návod na inštaláciu

1. Odstráňte všetky obaly a zlikvidujte ich.
2. Zaskrutkujte kovový hrot do spodnej časti tela svetla.
3. Zatlačte hrot do zeme.
4. Umiestnite vedrá do držiakov na svietidle.
5. Odstráňte ochrannú fóliu zo solárneho panelu.

Ako použiť:
Teraz máte zmontované a umiestnené svetlá, budete ich musieť pred použitím nabiť. Nájdite vypínač zapnutia/
vypnutia, ktorý sa nachádza na spodnej strane solárneho panela. Uistite sa, že je vypínač prepnutý do polohy ON a 
nechajte svetlo 3 dni, aby sa nabilo základné nabitie. Tretí deň večer zapnite svetlo a počkajte do zotmenia.Tento 
proces nabíjania zopakujte, ak sa vaše svetlo kedykoľvek vybije alebo sa vám zdá, že po zotmení nesvieti tak dlho, 
ako sa očakávalo.

Ďakujeme, že ste si vybrali solárne záhradné svietidlo Tap Light. Pred použitím svetla 
si pozorne prečítajte tieto pokyny.

NENABÍJAJTE 
za sklom

NEUMIESTŇUJTE 
svoj solárny panel 
do oblastí s tieňom
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Uistite sa, že váš solárny
panel je orientovaný na juh
alebo juhu čo najbližšie

Z času na čas 
vyčistite 

solárny panel

Pri inštalácii svietidla buďte vždy opatrní, ak je zem veľmi tvrdá - zaliať zem  vodou a nechať ju vsiaknuť, môže to uľahčiť 
nasadenie hrotu.

Pred inštaláciou svetiel si dobre premyslite, koľko slnka bude môcť dosiahnuť solárny panel na zamýšľanom mieste. 
Južne orientované polohy sú vždy najlepšie, ale dávajte pozor na stromy, budovy, živé ploty, oplotenie atď., ktoré môžu 
počas dňa spôsobovať tiene a večer znižovať výkon svetiel.

Údržba
Očistite povrch solárneho panelu na vašom svetle mäkkou, mierne navlhčenou handričkou alebo suchou kefou. 
Nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky ani chemické roztoky, pretože môžu poškodiť povrch krytu. Udržujte solárny 
panel na svetle bez nečistôt, prachu a snehu, inak sa batéria nebude správne nabíjať. Môže to tiež skrátiť výdrž batérie 
alebo spôsobiť poruchu.

Bezpečnostné inštrukcie
Solar Center nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody vyplývajúce z používania tohto produktu, ani 
nepreberáme zodpovednosť za akékoľvek škody na majetku alebo zranenia osôb spôsobené nesprávnym používaním 
alebo nedodržaním bezpečnostných pokynov. Neautorizovaná prestavba a/alebo úprava jednotky bude mať za násle-
dok stratu platnosti akejkoľvek záruky. Toto zariadenie nie je hračka a malo by byť uchovávané mimo dosahu detí. 
Nevystavujte toto zariadenie extrémnym teplotám (menej ako -25ºC alebo vyšším ako 50ºC) ani silným vibráciám 
alebo mechanickému namáhaniu. Po inštalácii nenechávajte obalový materiál bez dozoru.


