MONTÁŽNÍ NÁVOD
SOLÁRNÍ OSVĚTLENÍ DOMOVNÍHO ČÍSLA
1. Úvod
Toto solární osvětlení domovního čísla v moderním designu z ušlechtilé oceli vám nabízí
mnoho předností. Nepotřebujete k němu žádnou elektrickou přípojku. Světlo se automaticky
rozsvítí při setmění a za světla se automaticky vypne. Hezky formované osvětlení vyniká
velmi snadnou montáží. Baterie jsou lehce vyměnitelné.
2. Bezpečnostní upozornění
Než uvedete vaše solární osvětlení domovního čísla do provozu, ujistěte se, že nebylo
poškozeno při transportu.
Pozor: balení obsahuje malé části, které mohou být dětmi spolknuty. Nevybalujte
v přítomnosti dětí a domácích zvířat, je zde riziko udušení. Toto osvětlení není žádná hračka.
Za škody či poranění, které vzniknou nevhodnou manipulací s tímto výrobkem, či
nedodržením tohoto montážního návodu, neneseme žádnou zodpovědnost. V tomto případě
zaniká právo na záruku. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno svévolné přebudování nebo
jakákoliv změna solárního osvětlení. Dbejte na bezpečné uvedení do provozu. Nikdy sami
neopravujte defekty na jakékoliv části osvětlení. Opravy tohoto zařízení smí provádět pouze
kvalifikovaný odborník. K čištění používejte pouze vlhký hadřík bez chemikálií.
3. účel použití
Osvětlení se při setmění/rozednění automaticky samo zapne/vypne. Najděte vhodné místo
k umístění vašeho domovního čísla. Volte co možná nejsvětlejší místo. Pokud namontujete
osvětlení na sever, může se v zimních měsících stát, že denní světlo nebude stačit k tomu, aby
dostatečně nabilo baterie. Z tohoto důvodu najděte pro vaše osvětlení co nejvhodnější místo.
Nejvýhodnější pro toto osvětlení a jeho bezproblémový provoz je, pokud je namontováno na
jižní stranu.
4. montáž a uvedení do provozu
K montáži domovního čísla zvolte prosím světlé místo.
- Otevřete osvětlení domovního čísla šroubem na spodní části a odstraňte přední kryt.
- V přední části se nachází umělohmotný kryt se spínačem, který musíte zapnout. Nyní jsou
baterie připraveny k vložení.
- Nalepte jednotlivé číslice vašeho domovního čísla na přední skleněnou plochu tak, aby při
jejich lepení nevznikly bubliny. Pro jednociferná nebo dvouciferná domovní čísla použijte
velké přiložené číslice, pro trojciferná čísla nalepte menší číslice.
- Nyní vyvrtejte do zdi otvory o průměru 8 mm, které odpovídají těm, které jsou naznačeny na
vašem domovním čísle. U hranatého domácího osvětlení potřebujete navrtat 2 díry
s odstupem (vodorovným) 90 mm. Potom zastrčte přiložené hmoždinky F8 MM do
navrtaných děr a otáčejte šrouby tak dlouho, až jejich hlavička vyčnívá ze zdi 10 mm.
- Zavěste osvětlení na tyto šrouby a utáhněte je pevně. Znovu přišroubujte ocelový přední
kryt.

5. výměna baterií
Po přibližně jednom roce se začne kapacita baterií zmenšovat a je třeba je vyměnit.
Přitom postupujte následovně:
- Otevřete kryt, jak je popsáno v bodu 4.1. V přední části se nachází umělohmotný kryt.
- Umělohmotný kryt otevřete stiskem na klip.
- Vyměňte staré baterie za nové a oba kryty opět uzavřete.
Solární osvětlení nevyžaduje údržbu.

