
SOLÁRNÍ BODOVÉ OSVĚTLENÍ
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto návodu.
Prosíme, přečtěte si tento návod před použitím výrobku.

Účel použití výrobku
Solární bodové reflektory jsou ideální pro nasvícení objektů, které chcete zvýraznit v exteriéru jako 
architektonických prvků, zahradních dekorací, fasád budov, pěšinek, vchodu, soch atd..

Použití
Bodec nasaďte na reflektor.
Umístěte reflektor na vhodné místo, kde během dne dopadají sluneční paprsky nejdéle.
Reflektor namiřte na objekt.
Solární panel namiřte ke slunci.
Spínač přepněte do pozice „ON“ – zapnuto.

Upozornění:
Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, přepněte spínač do pozice OFF.
Baterie nevhazujte do ohně!
Baterie udržujte mimo dosah dětí.

Technické údaje
Baterie dobíjená energií ze solárních panelů
Ni-MH 600mAh, 1,2V

Ochrana životního prostředí:
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
 Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomic-
ká, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej 
odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být 
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nej-
bližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národ-
ními předpisy uděleny pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu jednotlivých komponentů dle technických možností a případ-
ného dalšího vývoje.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití 
výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, 
pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:
- na přirozené opotřebení funkční částí stroje v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou stroje (např. čištění, 
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným pou-
žitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu stroje, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného 
příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při pře-
pravě nese riziko případné škody výhradně majitel.


