
Solární uliční světla

Solární reflektor

2. Montáž solárního panelu
Tento panel je možné umístit na střechu, nebo připevnit 
na stěnu pomocí přiloženého �xačního materiálu.

3. Požadavky pro montáž:
⑴ Připevněte solární panel spolu s „U“ konstrukcí ke zdi pomocí 6mm
      šroubů. 
⑵ Solární panel by měl být za�xován pod úhlem 30-45 stupňů na místě 
      kde je přímé sluneční záření

Tento re�ektor funguje v automatickém řežimu
⑴ Je-li tma, re�ektor se automaticky zapne 

Po rozednění se re�ektor automaticky vypne.

Solární uliční světla

Solární reflektor

Solární vestavěná světla
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1.  Před použitím
Světla byla během výrobního procesu plně nabita. Před
umístěním re�ektoru na požadované místo vyzkoušejte jeho
funkčnost

⑴ Připojte solární panel k re�ektoru. Pokud je panel vystaven silnému 
světlu, světlo nebude možné rozsvítit. Po odpojení solárního panelu
je možné re�ektor opět používat. 

⑵ Re�ektor je možné zapnout/vypnout dálkovým ovladačem pomocí
      tlačítka ON/OFF. Pro ovládání dálkovým ovladačem miřte na čelní 
      stranu re�ektoru ze vzdálenosti < 15 metrů
⑶ UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění správné funkčnosti dálkového ovládání
      je nutné mířit dálkovým ovladačem na čelní stranu re�ektoru!

Za�xujte panel pomocí rozpěrných 
šroubů.

⑶ Panel by měl být instalován v místě přímého slunečního záření, neměl
      by být ve vnitřních prostorách, za sklem nebo jiným objektem který by 
      bránil slunečnímu záření. 

4. Montáž re�ektoru:

⑴ Připevněte re�ektor pomocí dvou expanzních šroubů na požadované
      místo

⑵ Úhel re�ektoru může být přizpůsoben vašim požadavkům
⑶ Světlo by mělo být nainstalováno na vyvýšeném místě aby bylo
     zamezeno ponoření a zatopení výrobku. 

5. Instalace přívodního kabelu:
⑴ Propojte kabely a zajistěte voděodolnou pojistku.

6. Pojistné úchyty
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Před použitím skontrolujte zda jsou tyto úchyty na vyznačených
místech. Tyto úchyty zamezují rozbití a vypadnutí skleněného čela 
re�ektoru vlivem stárnutí voděodolného gelu. 

=Snímatelné pojistné úchyty

4. Aby nedošlo ke snížení účinnosti svítidel, pravidelně odstraňujte
    prach a nečistoty z povrchu fotovoltaického panelu.

5. Pravidelně kontrolujte přívod re�ektoru.

3. Neotvírejte re�ektor aby nedošlo k porušení záruky

1. Nevyměňuje ani nezasahujte nijak do plošných spojů
2. Řádně zkontrolujte připenění re�ektoru, aby nedošlo k uvolnění 
    v případě větru
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