
ZUNANJE SOLARNE LED LUČI (4 KOSI) 

 

Izdelek: Zunanje solarne LED luči. SKU: LEDograja. Uvoznik in distributer: Kompetentnost 
d.o.o., Žolgarjeva 20, 2000 Maribor, Slovenija. Proizvedeno: PRC 

 

      

 

OPIS IZDELKA 

Ime izdelka: Zunanje solarne LED luči 
Vsebina paketa: 4x led luči, 8x vijaki, 4x obojestranski lepilni trak 
Številka modela: LSGL0619 
Material: PVC + ABS plastika 
Barva ohišja: Črna/rjava/bela 
Barva LED svetlobe: Bela/rumena 
Velikost izdelka: 7,8*4,2*4,5 cm 
Velikost embalaže: 11,0*8,5*6,0 cm 
Teža paketa: 191,5 g 

 

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.  

 

ČIŠČENJE 

Nevarnost poškodb!  

Čistil, ki vsebujejo topila ali abrazivne/jedke snovi, ni dovoljeno uporabljati. S tem lahko 

poškodujete površine svetilke.  

- Za čiščenje uporabljajte suho, mehko krpo. Trdovratno umazanijo lahko očistite z 

rahlo navlaženo krpo, po potrebi z uporabo nevtralnega čistila.  

Deli svetilke so izdelani iz nerjavnega legiranega jekla. Kljub temu se lahko zgodi, da se 

pojavijo obarvanosti (madeži), ki lahko nastanejo zaradi zunanjih vremenskih vplivov.  

- Take madeže odstranite npr. z mehko, vlažno krpo. 

 

VARNOST 

Namenska uporaba 

Ta svetilka je zasnovana izključno za ustvarjanje svetlobnih poudarkov na vrtu in ni primerna 

za osvetlitev poti. Namenjena je izključno za zasebno uporabo in ni primerna za poslovne 

namene.  

Svetilko uporabljajte samo na način, ki je opisan v teh navodilih za uporabo. Kakršna koli 

drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne 

poškodbe. Svetilka ni igrača.  

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali 

napačne uporabe. 

Varnostni napotki 

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na 

primer za ljudi z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi 

sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejši otroci).  

- To svetilko lahko uporabljajo otroci, stari osem let ali več, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, 

zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem 

pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo svetilke in razumejo posledične 

nevarnosti. Otroci se s svetilko ne smejo igrati. Otroci se ne smejo lotiti čiščenja in vzdrževalnih 

del brez nadzora.  

- Poskrbite, da v bližini svetilke ne bo otrok, mlajših od osem let.  



- Ne dovolite otrokom, da bi se igrali z embalažno folijo. Otroci se lahko pri igranju zapletejo 

vanjo in se zadušijo. 

Nevarnost kemičnih razjed!  

Zaradi nepravilne uporabe akumulatorskih baterij lahko pride do telesnih in drugih poškodb.  

- Izogibajte se vsakemu stiku z iztečenim elektrolitom. V primeru stika z elektrolitom prizadeta 

mesta takoj temeljito sperite s čisto vodo in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.  

- Uporabljajte samo akumulatorske baterije, ki ne kažejo poškodb oz. iztečenega elektrolita. 

- Pri stiku z očmi nemudoma obiščite zdravnika. 

Nevarnost eksplozije!  

Zaradi nepravilne uporabe akumulatorskih baterij lahko pride do telesnih poškodb in eksplozij.  

- Svetilke nikoli ne uporabljajte z baterijo.  

- Akumulatorskih baterij ne izpostavljajte čezmerni toploti.  

- Pazite, da ne pride do kratkega stika akumulatorske baterije.  

- Akumulatorske baterije ne vrzite v ogenj.  

- Akumulatorske baterije ne razstavljajte.  

- Akumulatorskih baterij ne postavljajte v bližino vročih predmetov, npr. ognja ali grelnikov. V 
nasprotnem primeru se lahko akumulatorske baterije poškodujejo ali eksplodirajo. 

Nevarnost poškodb!  

Nepravilno ravnanje s svetilko lahko povzroči poškodbe svetilke.  

− Svetilko namestite samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo.  

− Uporabljajte samo akumulatorsko baterijo, navedeno v tehničnih podatkih, ali akumulatorsko 

baterijo enakovrednega tipa. 

 − Vstavite akumulatorsko baterijo glede na ustrezno polariteto (+/–).  

− Odstranite akumulatorsko baterijo, če svetilke dlje časa ne uporabljate ali jo npr. shranite. 

− Na svetilko ne polagajte nobenih predmetov.  

− Svetilke nikoli ne predelujte ali popravljajte. 

− Svetilke nikoli ne uporabljajte v embalaži.  

− Popravila sme izvajati le strokovnjak, upoštevajte tudi garancijske pogoje. Z neustreznimi popravili 

lahko svetilko poškodujete.  

Lučke LED ni mogoče zamenjati. Ko se lučka LED iztroši, je treba svetilko zamenjati. 

 

 

 

 

 



TEHNIČNI PODATKI 

Številka modela: LSGL0619 
Sijalka: 0.2 W LED lučka, rumena 
Solarna plošča: 2V/100MA 
Akumulatorska baterija: 600mAh Ni-MH 
Napetost: 1.2 V 
Moč: 0.2 W 
Razred zaščite: III, varnostna nizka napetost 
Vrste zaščite: IP43 
Čas polnjenja: Od 6 do 8 ur 

Pri oblačnem vremenu ali senčni lokaciji je mogoče samo 
pogojno polnjenje in tako krajši čas svetenja. 

Trajanje osvetljevanja: Pri optimalnem polnjenju od 8 do 10 ur. 
Nočno stikalo: 25 luks 

 

VARNOSTNA OZNAKA 

 

Pri tej svetilki zaščita pred električnim udarom temelji na uporabi zaščitne nizke napetosti 
(SELV). 

 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

 

Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem 
gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati. Izjavo o skladnosti lahko naročite pri 
uvozniku. 

 

ODLAGANJE MED ODPADKE 

Odlaganje embalaže med odpadke 

 

Embalažo zavrzite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton zavrzite med 
odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje. 

 

Odlaganje svetilke med odpadke 

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje reciklažnega materiala) 

 

Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke! 
Kot potrošnik ste po zakonu dolžni vse baterije in akumulatorje, ne glede na to, ali vsebujejo 
škodljive snovi* ali ne, oddati na zbirnem mestu v svoji občini/delu mesta ali v trgovini, da bodo 
odstranjene na okolju prijazen način. Svetilko je treba ob koncu življenjske dobe pravilno zavreči 
med odpadke, brez akumulatorske baterije.  
*označeno s: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec 
 

 

Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke! 
Ko svetilke ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik zakonsko obvezan, da stare naprave 
odda ločeno od gospodinjskih odpadkov, npr. na zbirnem mestu občine/dela mesta, kjer 



stanuje. Tako se zagotovi, da se stare naprave strokovno reciklirajo in se preprečijo negativni 
vplivi na okolje. Zato so električne naprave označene s tukaj prikazanim simbolom. 

 


