
Solární světlo 
 

Číslo výrobku: 02519 
 
 

Vážené zákaznice, vážení zákazníci, 
Velmi nás těší, že jste se rozhodli pro koupi solárního světla.   
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se výrobku a náhradních dílů, kontaktujte zákaznický servis 
prostřednictvím našich webových stránek: 

www.dspro.de/kundenservice 
 

 
Vysvětlení symbolů a klíčových slov 

 
Výstražný symbol: Tento symbol označuje nebezpečí zranění. Pečlivě si přečtěte přiložené 
bezpečnostní pokyny a dodržujte je. 
 

symbol pro stejnosměrný proud 
 
Před použitím si přečtěte návod! 
 

 
Doplňující informace 
 
 

VAROVÁNÍ (WARNUNG) – Varuje před možnými vážnými zraněními a smrtelným nebezpečím. 
 

Důležité poznámky 
 
VAROVÁNÍ - Nebezpečí poranění! 
 

 VAROVÁNÍ - Nebezpečí udušení! Výrobek a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. 
 Výrobek není hračka. Nenechávejte děti a zvířata s výrobkem bez dozoru, aby nedošlo k poranění! 
 VAROVÁNÍ - Nebezpečí popálení způsobeného kyselinou z baterie! Baterie mohou být při požití 

životu nebezpečné. Uchovávejte baterii a výrobek mimo dosah dětí a zvířat. Pokud došlo k požití 
baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 

 POZOR - Nebezpečí popálení způsobeného kyselinou z baterie! Pokud došlo k úniku kyseliny z 
baterie, vyhněte se tělesnému kontaktu s kyselinou. Dle potřeby používejte ochranné rukavice. V 
případě kontaktu s kyselinou okamžitě opláchněte zasažené místo velkým množstvím čisté vody a 
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 

 
 Výrobek je určen pro dekoraci venkovních ploch. Baterie se nabíjí za denního světla přes solární 

panel. Uložená energie umožňuje LED svítit ve tmě. 
 Výrobek je určen pro domácí použití, nikoliv pro komerční použití. 
 Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v návodu. Jakékoliv další použití je považováno za 

nevhodné. 
 Používejte pouze typy baterií uvedené v technických údajích. 
 Vyjměte baterii z dálkového ovladače, pokud je vybitá, nebo pokud není výrobek delší dobu 

používán. Tím se zabrání poškození vzniklému vytečením baterie.  



 Baterie, které vytekly, ihned vyjměte. 
 Baterii a akku nesmíte nabíjet ani znovu aktivovat jinými prostředky, nesmíte jej rozebírat, házet do 

ohně, ponořovat do kapalin nebo zkratovat. 
 Výrobek chraňtee před otevřeným ohněm a nárazy. 
 Výrobek nikdy neponořujte do vody nebo do jiných kapalin! Je jen odolný proti stříkající vodě. 
 V extrémních povětrnostních podmínkách (např. při bouřce, krupobití) nebo v případě, že není 

výrobek delší dobu používán, vypněte jej a uložte na suchém místě. 
 Výrobek nerozebírejte. Opravy smí provádět výhradně odborný servis nebo zákaznický servis. LED 

diody nelze vyměnit. 
 Solární pole udržujte čisté, aby byla zajištěna maximální absorpce světla. Otřete solární pole (a v 

případě potřeby i zbývající části výrobku) vlhkým hadříkem. K čištění výrobku nepoužívejte žíravé 
nebo drsné čisticí prostředky! Mohly by poškodit povrchy. 

 

Rozsah dodávky 
 
1x solární jednotka 
1x násada 
1x zápich 
1x dálkové ovládaní s vloženou knoflíkovou baterií 3V (CR2025) 
1x příručka 
Zkontrolujte úplnost dodávky a případná poškození při přepravě. Pokud jsou součásti poškozeny, 
nepoužívejte je (!), ale kontaktujte zákaznický servis. 
 
Odstraňte z přístroje ochrannou fólii (například ze solárního pole) a nálepky. Nikdy neodstraňujte typový 
štítek a varování! 
 

Popis výrobku 
 
1 Násada 
2 Zápich 
3 ON/OFF 
4 Solární jednotka (včetně akku) 
5 LED diody 
6 Solární pole 
 
 
 
 
 

Dálkové ovládání 
 
a) Výběr barev (9 barev) 
b) Tlačítko časovače 4H, 8H: denní doba osvětlení v hodinách. Příklad: Při 4H světlo 
zhasne po 4 hodinách. 
c) ON/OFF – vypnutí/zapnutí LED diod 
 
 
 
 
 
 

 



Výměna baterií v dálkovém ovladači 
 
Baterie je již vložena. Jediné, co musíte udělat, je vytáhnout přepravní pojistku. 
 

Před vložením baterie zkontrolujte, zda je čistá a v případě potřeby ji 
vyčistěte. 
 

1. Prostor pro baterie je umístěn na úzké straně dálkového 
ovladače. Vytáhněte jej, jak je znázorněno. 

2. Vyjměte použitou baterii a vložte novou baterii (3V, typ CR2025). 
Kladný pól musí směřovat nahoru. 

3. Zasuňte kryt na prostor pro baterie do dálkového ovladače. 
Musíte slyšet cvaknutí. 

 

Sestavení 
 
Solární světlo by nemělo být v blízkosti jiného zdroje světla, jako jsou pouliční nebo jiné lampy. Tím se 
může LED (5) automaticky zapnout.  
Umístěte solární světlo tam, kde může solární panel (6) přijímat přímé sluneční světlo tak dlouho, jak je to 
jen možné. 

1. Zápich (2) vysuňte z násady (1) a upevněte. 
2. Držák solární jednotky (4) zasuňte do otevřeného konce rukojeti. 
3. Solární světlo zapíchněte na vhodné místo do země. 

 

Použití 
 

Dálkový ovladač funguje pouze tehdy, pokud byl stisknut na solární jednotce (4) spínač ON/OFF 
(3). 
 

1. Zapnutí - Chcete-li solární světlo zapnout, stiskněte vypínač na solární jednotce. Baterie se nyní 
může nabíjet za denního světla. Když se setmí, LED diody se automaticky rozsvítí. Když se rozední, 
LED diody zhasnou a baterie se nabíjí přes solární panel (6). 
Poznámka: Vysoké mínusové teploty mohou silně ovlivnit výkon baterie. 

2. Výběr barvy - Stisknutím odpovídajícího tlačítka výběru barev (a) na dálkovém ovladači, můžete 
přepínat mezi různými barvami. 

3. Nastavení časovače - Nastavte časovač pomocí tlačítek časovače 4H a 8H (b). 
4. Zapnutí/vypnutí LED diod - Pro zapnutí nebo vypnutí LED diod, stiskněte na dálkovém ovladači 

tlačítko ON nebo OFF (c). 
Poznámka: Solární světlo je v pohotovostním režimu, takže baterie se může dále nabíjet za denního 
světla. 

5. Vypnutí - Pro vypnutí solárního světla, stiskněte na solární jednotce vypínač ON/OFF. 
 

Technická data 
 
Číslo modelu: K0521 
Číslo výrobku: 02519 
Napájení: 3,7 V DC (1x baterie Li-Ion ICR18650, 1200 mAh) 
Doba nabíjení: ca. 6-8 hodin (při slunečném počasí) 
Doba svícení: až 8 hodin (s plně nabitou baterií) 
Ochrana: IP44 
ID pokyny: Z 02519 M DS V1 1118 



 
 

Likvidace 
 
Obalový materiál zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí a odneste jej do sběru 
recyklovatelného odpadu. 
 
Tento přístroj podléhá evropské směrnici 2012/19/EU o starých odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních (OEEZ). Nevyhazujte tento přístroj do běžného domovního odpadu, ale ekologicky šetrným 
způsobem jej zlikvidujte prostřednictvím společnosti určené k recyklaci odpadu. 
 
Baterie by měla být před likvidací odstraněna z dálkového ovladače a odevzdána odděleně od ovladače do 
příslušných sběrných míst. 
 
Zákaznický servis/dovozce: 
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland 
Tel.: +49 38851 314650 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


