
SOLÁRNÍ STOLNÍ LAMPA „CERAMICA“ 
633687 
Příručka 

 
Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k 

obsluze. Dodržujte bezpečnostní pokyny a pečlivě si příručku uschovejte pro budoucí použití.  

 
Zamýšlené použití  

- Solární světlo je určeno pro nepřetržitý 
provoz venku. 

- Pouze pro soukromé použití! 
- Pozor: Použitím v obchodě nebo 

v průmyslu, skrz změny na přístroji nebo 
použitím částí, které nejsou testovány a 
schváleny výrobcem, mohou vzniknout 
nepředvídatelná poškození a nehody!  

 
Bezpečnost: 

- Přístroj lze použít pouze v případě, že je 
nepoškozený nebo bezchybně funkční. 
Pokud má závadu celý přístroj nebo díly 
přístroje nebo přístroj nefunguje jak má, 
musí být zařízení opraveno na odborném 
pracovišti.  

- Pro bezpečné zacházení s tímto přístrojem 
je pro uživatele nezbytně nutné, aby si 
přečetl návod na použití a porozumněl 
mu. Respektujte prosím vždy 
bezpečnostní pokyny!  

 
Bezpečnostní pokyny pro manipulaci 
s bateriemi:  

- Pozor, nebezpečí požáru a zranění: 
Používejte jen nabíječky, které jsou 
vhodné pro nabíjení baterií Ni-MH. 
Kovové předměty udržujte daleko od 
baterií, pokud je nepoužíváte, jinak může 
dojít ke zkratu.  

- Při nesprávném použití může uniknout 
kapalina z baterií, která může způsobit 
podráždění kůže nebo chemické 
popáleniny. Ujistěte se, že nedošlo ke 
kontaktu, když kapalina unikla. Pokud 
došlo ke kontaktu: postižená místa 
důkladně očistěte vodou! Při kontaktu 
s očima ihned vyhledejte lékařskou 
pomoc!  

 

Provoz 
- Nastavte přístroj pomocí spínače ON/OFF 

do polohy ON. Přístroj vždy vypněte 
spínačem do polohy OFF, pokud jej 
nepoužíváte.  

- Před prvním použitím se musí baterie 
jeden den nabít na slunci. Ujistěte se 
prosím, že na solární světlo bude 
vystaveno přímému slunečnímu světlu. 
Doporučuje se nasměrovat na jih. 
Umístěte solární světlo tak, aby nebylo 
během dne ve stínu – tím se brání 
nabíjení.  

- Solárními články v horní části světla nabíjí 
baterii, která je součástí lampy. Díky 
integrovaným světelným senzorům se 
sepne osvětlení automaticky při setmění a 
při svítání se automaticky vypne. Chcete-li 
zkontrolovat baterii, odkryjte horní část 
lampy:  Světlo se rozvítí. Vezměte prosím 
na vědomí, že baterie musí být nejprve 
nabitá!  

- Při velmi chladných venkovních teplotách 
jsou baterie méně výkoné. Může tedy 
klesat svítivost světla, stejně jako výkon 
baterie.  

- Pozor: Se starými nebo vadnými bateriemi 
se snižuje denní trvaní a síla světla. Baterie 
by měla být pravidelně vyměňována.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Výměna baterie 
- Stará nebo vadná baterie by měla být 

vyměněna za baterii novou (1,2 
V, nejméně 600mA, baterie Ni-MH).  

- Při vkládání nových baterií dejte pozor na 
správnou polaritu +/-!  

- V žádném případě nepoužívejte konvenční 
baterie! 

 
Čištění 

- Solární články by měly být pravidelně 
čištěny navlhčeným hadříkem. 

- Za žádných okolností nesmí být pro čištění 
používány ostré předměty nebo agresivní 
čisticí prostředky! 

 
Uschování 

- Vyjměte baterii a uschovejte světlo na 
suchém a před mrazem chráněném místě, 
pokud nebudete světlo používat delší 
dobu. Vložte opět baterii v nabitém stavu 
při zahájení sezóny.  

Likvidace  
- Tento přístroj nesmí být likvidován s 

domácím odpadem. Přístroj musíte 
zlikvidovat odděleně jako elektrické nebo 
elektronické zařízení. Informujte se o tom 
prosím na své obci.  

- Oddělená likvidace přístroje umožňuje 
recyklaci nebo likvidaci starého zařízení, 
nebo jiné formy opětovného využití. Tímto 
způsobem se vyvarujete zatížení životního 
prostředí.  

- Vadné a zastaralé baterie musí být také 
správně zlikvidovány. Přineste baterie do 
sběrného místa u prodejce nebo v obci.   

- Obal, stejně jako přiložené fólie je možné 
také recyklovat. Dávejte prosím tyto 
materiály do odpovídající označení pro 
recyklaci. 

 
 
 

 
 
 
Problem/Chyba                                    Příčina                                              Řešení 

 
Světlo nesvítí                                 Baterie není nabitá                  Dejte nabít světlo na slunečné 
                                                                                                             stanoviště. 
                                                         Solární lampa je vypnutá.       Přepněte solár.lampu na ON. 
                                                         Noční okolí je příliš jasné.       Větší vzdálenost k nočnímu  
                                                                                                              světelenému zdroji.  

Délka svícení se výrazně              Baterie je stará nebo               Vyměňte baterii. 
zkrátila                                            rozbitá. 
                                                         Baterie nebyla plně nabitá.     Baterii v externí nabíječce 3x  
                                                                                                               úplně vybijte a nabijte.  
 
Pokud nemůžete odstranit závadu sami, kontaktujte odborníka. Vezměte prosím na vědomí, že v případě 
nesprávných oprav nebude platit záruka a vzniknou tím dodatečné náklady.  
 
 


