
Užívateľská príručka 
(User manual)

Solárna pouličná lampa 
(Solar yard light)

■ SCL-01M
□ SCL-01P
■ 0°C-45°C bežná verzia
□ -20°C-60°C verzia s vyhrievaním (H)

Hlavné časti (Main Parts)

1. LED panel / LED panel
2. Indicator / ukazovateľ
3. PIR detector / senzor pohybu
4. Switch / Vypínač
5. Solar panel / solárny panel
6. Fixing plate / upevňovacia časť

Elektrická charakteristika (Electrical Characteristics)

Monokryštalický solárny panel
Nabíjateľná Li-iónová batéria
Vyrobené z polykarbonátu (PC)

Ako namontovať výrobok ? (How to install the device? )

1. uchytenie na stĺp
krok 1: vyrovnate montážnu konzolu s otvorom pre skrutku a skrutku zaistite
krok 2: namontujte obruč v tvare písmena U na držiak, vložte stojan svetla a zaistite ho

2. uchytenie na stenu
krok 1: vyrovnate montážnu konzolu s otvorom pre skrutku a skrutku zaistite
krok 2: vyvŕtajte diery do steny (4 diery) a zaistite rozťahovacími skrutkami

Pokyny k činnosti výrobku     (Working process instructions)

Vypínač / Switch 
stlačte 1,5 sekundy pre zapnutie/vypnutie

Ukazovateľ stavu batérie (Battery capacity indicator)
zelená kapacita batérie je viac ako 70%
oranžová kapacita batérie je v rozmedzí 30% až 70%
červená kapacita batérie je pod hranicou 30%



Sveteľný mód (Lighting mode)
M1 (červený indikátor)

Po zotmení sa rozsvieti na 50% výkonu. Po 5 hodinách sa výkon zníži na 10% a pri 
nasnímani pohybu sa rozsvieti na 100% výkonu po dobu 30 sekúnd. 

M2 (zelený indikátor)
Po zotmení sa rozsvieti na 30% výkonu. Po 5 hodinách sa výkon zníži na 10% a pri 
nasnímani pohybu sa rozsvieti na 100% výkonu po dobu 30 sekúnd. 

M3 (oranžový indikátor)
Po zotmení sa rozsvieti na 20% výkonu. Po 5 hodinách sa výkon zníži na 10% a pri 
nasnímani pohybu sa rozsvieti na 100% výkonu po dobu 30 sekúnd. 

T (zelené svetlo bliká)
1. stlačte krátko, časovanie bude 100% po dobu 1 hodiny, LED indikátor bude blikať 
červeným svetlom po dobu 5 sekúnd
2. stlačte krátko, prípadne viackrát, časovanie bude 100% po dobu 2 hodín, LED indikátor

 bude blikať zeleným svetlom po dobu 5 sekúnd, keď časovanie skončí, svetlo sa vráti do 
predchádzajúceho svetelného módu

Zvláštne upozornenia     (Special Note)

1. Neosádzajte výrobok priamo oproti slnku, do tieňa alebo medzi dve budovy ktorých výška by 
prevyšovala umiestnenie výrobku. V takomto prípade by mohlo dôjsť k tieneniu a nedostatočnej 
intenzity dopadajúceho svetla na solárny panel výrobku a k zhoršeniu svietivosti výrobku, prípadne 
skráteniu doby svietenia.
2. Nepoužívajte neschválené a neštandardné príslušenstvo k namontovaniu výrobku, v opačnom 
prípade je za akékoľvek zranenie alebo škody zodpovedný samotný montážnik.
3. Vyberte si správny mód svietenia v závislosti od intenzity svetla v danej lokalite.
4. Prosím dobíjajte výrobok každé 3 mesiace aby batéria bola stále aktívna.
5. Pokiaľ sa chystáte výrobok nepoužívať viac ako rok, prosím, skontrolujte, že batéria sa plne 
nabíja a vybíja a uistite sa, že batéria je v dobrom stave. V opačnom prípade nie je dovolené 
výrobok používať.

Varovanie (Warning)

1. Udržujte výrobok mimo dosah ohňa, horlavín, ktoré by mohli spôsobiť požiar alebo výbuch.
2. Nikto s výnimkou oprávnených osôb sa nesmie pokúšať výrobok rozobrať, takýto zásah môže 
poškodiť výrobok.
3. Je prísne zakázané vybrať a používať batériu z výrobku na osobné použitie, iný účel.
4. Pokiaľ výrobok nie je nabitý v priebehu 3 dní, je možné, že batéria bude úplne vypitá. V takomto 
prípade je potrebné výrobok nabiť na jasnom dennom svetle.
5. Aby ste si boli istí, že vám výrobok bude fungovať správne a dlho, čistite solárny panel v 
závislosti od lokálnych podmienok a zdrojov prašnosti. Naše doporučenie je minimálne raz za pol 
roka.
6. Dlhodobé skladovanie výrobku po dobu viac ako 1 rok môže spôsobiť poškodenia vo vnútri 
batérie prípadne jej vytečenie. Ak batéria vyteká, pri nabíjaní môže dôjsť k vznieteniu a požiaru.

Upozornenie : 
Túto príručku používajte, prosím, s originálnym manuálom pribaleným k výrobku, kde sa 
nachádzajú všetky potrebné obrázky a nákresy, piktogramy.


