
ZUNANJE SOLARNE LED LUČI (4 KOSI) 

 

Barva: črna, toplo rumena svetloba. Dimenzija: 7,5*4,4*4,2 cm. Material: ABS plastika. 
Kapaciteta baterije: 600 mAh. Neto masa: 300 g. Napetost: 1,2 V.  Uvoznik in distributer: 
Kompetentnost d.o.o., Žolgarjeva 20, 2000 Maribor, Slovenija. Proizvedeno: PRC 

 

      

 

Navodila za uporabo:  

1. Svetilke so opremljene s senzorjem za samodejni vklop ob zaznavi slabe 
svetlobe. 

2. Da se lahko akumulator optimalno polni, mora na solarno celico padati 
zadostna sončna svetloba.  

3. Čas svetenja se razlikuje glede na trajanje in jakost prejete sončne svetlobe. 
Nizke temperature prav tako negativno vplivajo na zmogljivost akumulatorja. 

4. Pri dolgotrajnejših obdobjih brez zadostnega vpada sončnih žarkov 
(predvsem pozimi) se ..lahko zgodi, da je stanje napolnjenosti akumulatorja 
prenizko, da bi lahko omogočal ..dolgotrajnejšo osvetljavo. Akumulator se čez 
dan napolni z manj energije, kot je ponoči ..porablja. S tem se samodejno 

krajša čas svetenja. Akumulator se lahko na ta način globoko ..izprazni, s 
čimer se poškoduje. 

5. V namen dolgotrajnega delovanja brez napak vam priporočamo, da visečo 
solarno svetilko ..pozimi (ali če je dalj časa ne potrebujete) shranite v suhem 
in toplem prostoru. V tem ..primeru visečo solarno svetilko prej izključite. 

6. Skrbite, da bo površina solarnega modula čista. Prah in umazanija 
zmanjšujeta zmogljivost ..solarne celice, polnilni tok za akumulator pa se 
posledično zmanjša.  

Set vsebuje: 4x led luči, 8x vijaki, 4x obojestranski lepilni trak 



Zdržljivost baterije: 8-10 ur. 

 

 

Pravilno odlaganje odpadkov 
Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka 
ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje 
izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih 
sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri 
varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se 
obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer 
ste izdelek kupili. 
 

 

 
Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES. 
 

 


