
Návod k obsluze: Solární svítidlo LED GLS-50 C  

EAN kód: 4003412138459 

Součásti   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montáž 

 

Svítidlo namontujte na místě vystaveném slunci, podpěru je 

možné nastavit pro dosažení optimálního úhlu dopadu slunečních 

paprsků. Pamatujte na to, že v blízkosti se nesmí nacházet žádný 

jiný světelný zdroj (pouliční lampa) 

 

 
Dvě možnosti montáže trávník/stěna 

*Úhel instalace solárního panelu vůči podloží musí činit 120 stupňů,  

2–3 m nad podložím, pro optimalizaci činnosti pohybového čidla. 

Technická specifikace: 

 
Model: GLS-50 C 

Solární panel: 5,5V 1,6W 

Doba provozu: ≤19h 

Akumulátor: Li-Ion 3,7V 2000mAh 

Diody: 48 ks LED SMD2835 4W 

Světelný tok: 960 lm 

Barva: černá 

Doba do plného nabití: ≥8h 

Úhel čidla: 160° 

Životnost LED: 50 000h 

Stupeň krytí: IP65 

Certifikát: CE / RoHS 

 

 
 

Solární panel 

Bodec pro zapíchnutí do země 

svítidlo 



Jak to funguje 

 

 
 

Stisknutím zapněte/vypněte svítidlo. Továrně nainstalovaný 

akumulátor je nabitý výrobcem, je však třeba pamatovat na jeho 

plné nabití minimálně 8 hodin před prvním použitím. Solární panel 

absorbuje sluneční záření přes den a nabíjí akumulátor. V noci se 

svítidlo automaticky zapne. Pokud detekuje pohyb, rozsvítí se 

silně, po 30 vteřinách přejde do energeticky úsporného režimu - 

30% výkon.  

 

 

 
 

Bezpečnostní informace 

 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Zařízení by měla nainstalovat dospělá osoba. 

Nedívejte se přímo do světelného toku LED diody! 

Neinstalujte v blízkosti zdrojů ohně nebo hořlavých plynů. 

Svítidlo používejte pouze k účelům, k nimž je určeno. 

 

Čištění 

 

Solární panel by měl být čistý, aby nabíjení svítidla bylo efektivní. 

Na čištění výrobku používejte vlhký hadřík. Než začnete výrobek 

čistit, vypněte ho a vyčkejte, dokud zcela nevychladne. Nevyvíjejte 

nadměrný tlak na kryt. 

 

Upozornění 

 

Svítidlo nevyhazujte s domácím odpadem, musí být zlikvidováno 

na pracovišti, které přijímá odpadní elektrická zařízení v souladu 

se zákonem. 

 

Záruka 

 

Na výrobek se poskytuje záruka v délce 2 roky. V případě 

reklamace se obraťte na prodejce, kde jste výrobek zakoupili a 

předložte nákupní doklad. 

 

 

 

Gutta Polska Sp. z o.o. Ul. Fabryczna 9, 62-200 Gniezno, Polsko 

www.gutta.cz, info@gutta.cz 

Tlačítko zapnout/vypnout 
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