
SOLÁRNÍ PLOVOUCÍ OSVĚTLENÍ
Model č. 58111

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod. Návod uschovejte i pro poz-
dější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Průměr 18cm
Jmenovité napětí 1,2 V DC
Voděodolné
Zdroj el. energie: solární článek (baterie)
Automatické zapnutí v noci
Pro použití v bazénu i jako dekorace chodníků, zahrad apod.
Použití: Jednoduše umístěte na přímé slunce, aby se solární článek mohl nabít pro noční provoz.

VAROVÁNÍ
1. Tento výrobek obsahuje nabíjecí NI-CD baterii.
2. Baterie je napevno zatavena uvnitř lampy a nelze ji odmontovat.
3. Děti nesmí s výrobkem manipulovat.
4. NEVHAZUJTE výrobek do ohně.

DŮLEŽITÉ
Před použitím odstraňte ochranný pásek z pevné součásti lampy pro 
umožnění nabití solárního článku a použití lampy.
Krok 1: Otočte čočkou se solárním článkem proti směru hodinových 

ručiček (OBR.1).
Krok 2: Opatrně nadzvedněte čočku ze základny (OBR. 2).
Krok 3: Odstraňte ochranný pásek (OBR. 3).
Krok 4: Nasaďte čočku zpět, dbejte na to, aby drážky zapadly do rýh, 

stlačte a otočte po směru hodinových ručiček k uzamčení 
(OBR. 4).

USKLADNĚNÍ
Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě, kam dopadá světlo (sluneční nebo osvětlení místnosti).
Neskladujte v krabici nebo na tmavém místě bez zdroje světla dopadajícího na solární článek. Mohlo by dojít k poško-
zení baterie či výraznému snížení její životnosti

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevha-
zujte 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 odevzdejte na sběrných místech k recyklaci.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiď-
te 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.
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