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� Solar LED light

� Solární LED osvětlení

� Solárne LED osvetlenie
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Description of device:

Waterproof solar rechargeable LED light with integrated NiMH battery.
LED light can be used for indoor, gardens, altans illumination, it can
also be used in swimming pools, ponds etc. as it is waterproof.
Product is equiped with integrated NiMH battery, which is recharged by
sun via solar panel on the top side of LED light.
Device is automatically lit when placed in dark places.
There are 3 modes of illumination to be choosed from
(flame light, full light, transition light).

Instructions for use:

• To turn device on, press the ON/OFF button, device will get lit
once the surroundings get dark.

• For mode selection press the MODE button, this will switch
between Flame/Full/Gradient light mode.

• Device will recharge automatically via solar panel in a sunny
environment, regardless it is turned on or off.

• Every time you turn device on, it will keep the last choosen light
mode.

Caution:

• Do not open device.
• Do not reapir device by your own.
• Do not replace integrated battery.
• Do not use damaged device.
• Do not use near fire.

Technical parameters:

LED Light Warm white
modes Flame, Full, Transition light
battery Ni-MH 900mAh 1.2-1.4V
charging Solar panels 2V 180mAh
working hours 6-8 hours
protection IP68

Environmental protection guidelines
DISPOSAL:

Electrical appliances should not be disposed of with household
waste. Pursuant to Directive 2002/96 / EC on Waste Electrical
and Electronic Equipment (WEEE / WEEE) and related national
legislation, WEEE must be separated and recycled. Recycling as
an alternative to disposal: the owner of the electrical equipment is
obliged to return the equipment to a collection point or to ensure its
proper recycling. Waste electrical and electronic equipment may be
disposed of at a waste collection point operated in accordance with
local regulations
applicable national waste directives. This does not apply to acces-
sories without electrical components.

18 cm
20
cm
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Popis zařízení:

Voděodolné LED osvětlení s dobíjením pomocí solárního panelu s
integrovanou baterií NiMH.
LED světlo lze použít jako vnitřní osvětlení, osvětlení zahrad, altánů a
díky vodotěsnosti i v bazénech, jezírkách atp.
Výrobek je vybaven integrovanou NiMH baterií, která je nabíjena
sluncem pomocí solárního panelu na vrchní straně.
Zařízení se automaticky rozsvítí, pokud je umístěno na tmavé místo.
K dispozici jsou 3 režimy osvětlení (plamínkové, běžné a pozvolné
osvětlení).

Návod k použití:

• Pro rozsvícení stiskněte tlačítko ON / OFF, zařízení se rozsvítí,
jakmile bude šero.

• Pro výběr režimu svícení (plamínkové, běžné a pozvolné
osvětlení) stiskněte tlačítko MODE.

• Zařízení se nabíjí automaticky přes solární panel ve slunném
prostředí, bez ohledu na to, zda je zapnuto nebo vypnuto.

• Pokaždé, když zařízení zapnete, zachová si naposledy zvolený
světelný režim.

Upozornění:

• Neotvírejte zařízení.
• Neprovádějte u zařízení opravy svépomocí.
• Nevyměňujte integrovanou baterii.
• Nepoužívejte poškozené zařízení.
• Nepoužívejte v blízkosti ohně.

Technické parametry:

LED světlo teplá bílá
režimy svícení plamínek, běžný, pozvolné
batterie Ni-MH 900mAh 1.2-1.4V
nabíjení solarní panel 2V 180mAh
doba svícení 6-8 hodin
stupeň krytí IP68

Pokyny pro ochranu životního prostředí
LIKVIDACE:

Elektrické přístroje by neměly být likvidovány spolu s komunálním
odpadem. Podle směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a
elektronických zařízeních (WEEE / OEEZ) a související národní
legislativy, elektroodpad musí být separován a recyklován. Recyklace
jako alternativa likvidace: vlastník elektrického zařízení je povinen
zařízení odevzdat ve sběrném místě, nebo zajistit jeho řádnou recyklaci.
Elektroodpad může být likvidován ve sběrném místě odpadu
provozovaném dle
platných národních směrnic o odpadech. Toto neplatí pro příslušenství
bez elektrických součástek.
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Popis zariadenia:

Vodeodolné LED osvetlenie s dobíjaním pomocou solárneho panelu s
integrovanou batériou NiMH.
LED svetlo možno použiť ako vnútorné osvetlenie, osvetlenie záhrad,
altánkov a vďaka vodotesnosti aj v bazénoch, jazierkach atp.
Výrobok je vybavený integrovanou NiMH batériou, ktorá sa nabíja
slnkom pomocou solárneho panelu na vrchnej strane.
Zariadenie sa automaticky rozsvieti, ak je umiestnené na tmavé miesto.
K dispozícii sú 3 režimy osvetlenia (Plamínkové, bežné a pozvoľné
osvetlenie).

Návod na použitie:

Pre rozsvietenie stlačte tlačidlo ON / OFF, zariadenie sa rozsvieti,
akonáhle bude šero.
Pre výber režimu svietenie (Plamínkové, bežné a pozvoľné osvetlenie)
stlačte tlačidlo MODE.
Zariadenie sa nabíja automaticky cez solárny panel v slnečnom
prostredí, bez ohľadu na to, či je zapnuté alebo vypnuté.
Zakaždým, keď zariadenie zapnete, zachová si naposledy zvolený
svetelný režim.

Upozornenie:

Neotvárajte zariadenie.
Nevykonávajte pri zariadení opravy svojpomocne.
Nevymieňajte integrovanú batériu.
Nepoužívajte poškodené zariadenie.
Nepoužívajte v blízkosti ohňa.

Technické parametre:

LED svetlo teplá biela
režimy svietenia plamienok, bežný, pozvoľné
batterie Ni-MH 900mAh 1.2-1.4V
nabíjanie solárny panel 2V 180mAh
doba svietenia 6-8 hodín
stupeň krytia IP68

Pokyny pre ochranu životného prostredia
LIKVIDÁCIA:

Elektrické prístroje by nemali byť likvidované spolu s komunálnym
odpadom. Podľa smernice 2002/96 / ES o odpade z elektrických a
elektronických zariadení (WEEE / OEEZ) a súvisiace národnej
legislatívy, elektroodpad musí byť oddelená a recyklovaný. Recyklácia
ako alternatíva likvidácia: vlastník elektrického zariadenia je povinný
zariadenie odovzdať v zbernom mieste, alebo zaistiť jeho riadnu
recykláciu. Elektroodpad môže byť likvidovaný v zbernom mieste
odpadu prevádzkovanom podľa
platných národných smerníc o odpadoch. Toto neplatí pre príslušenstvo
bez elektrických súčiastok.
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