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LED SVĚTLO POD SLUNEČNÍK
návod k použití 

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. 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! 

Popis částí 

Účel použití výrobku
Světlo pod slunečník – 24 LED. Dokonale osvítí váš stůl pod slunečníkem. Velmi snadná instalace. Tři volitelné režimy intenzity 
osvitu.

Parametry výrobku
Určeno na průměr slunečníkové tyče 32 až 48 cm. Tři volitelné režimy intenzity osvitu. Napájení:  3 tužkové baterie nebo adaptér 
(nejsou součástí balení). Průměr osvětlení je 20 cm.

Baterie / napájení
Baterie se vkládají do 3 bateriových šachet na spodní straně. Při vkládaní dbejte na jejich správnou polaritu. Doporučujeme 
používat dobíjecí baterie AA 1,2 V, ale je možné použít 
i kvalitní alkalické baterie AA 1,5 V. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte. Pro dobíjení či přímé napájení je 
možné použít i vhodný síťový adaptér (4,5 V / max. 200 mAh). Pokud používáte dobíjecí baterie, můžete adaptér použít pro 
jejich dobíjení uvnitř světla. Doba dobíjení je max. 5 hodin nepřetržitého dobíjení. Adaptér můžete použít i pro přímé napájení, 
v tom případě je však nutné vyjmout z výrobku baterie.

Upozornění:
- nepoužívejte jiný než doporučený síťový adaptér (4,5 V / max. 200 mAh)
- nedobíjejte jiné než k tomu určené dobíjecí baterie
- nepřekračujte dobu dobíjení (max. 5 hod.)
- neponořujte světlo do vody, chraňte před deštěm a vlhkostí

Použití výrobku
- vložte baterie popř. připojte síťový adaptér
- odjistěte zámek na boční straně a světlo rozevřete
- nasaďte jej na slunečníkovou tyč do požadované výšky a zacvakněte
-  pomocí dvou vypínačů na boční straně zvolte jeden z režimu osvitu (můžete aktivovat 4, 20 nebo všech 24 ks LED diod)
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Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního 
odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou 
likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí 
a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo 
nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními
předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.  
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste 
výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení )
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných 

nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné 
škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se 
mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


