
NÁVOD NA OBSLUHU
Solární světla jsou určené pro osvětlení zahrad, chodníků, altánků atd. Solární světla jsou šetrná k životnímu prostředí díky integrovanému 
solárnímu panelu, který za denního světla přeměňuje sluneční světlo na elektrickou energii, kterou se dobíjí vestavěná baterie. Během dne se 
světlo automaticky vypne. Senzor se aktivuje, když se začne venku stmívat. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
1. Při umísťování solárního světla VIKING dávejte pozor na to, aby na solární panel mohlo dopadat denní světlo.
2. Netlačte na horní část solárního světla (solární panel), došlo by k jeho poškození.
3. Při prvním použi� solárního LED světla prosím vyčkejte, dokud neproběhne dobi� baterie slunečním světlem, cca 8 hodin.
4. Pokud se bude světlo nacházet v blízkos� umělého osvětlení, světlo se vůbec nerozsví�.
5. Odolnost pro� povětrnostním podmínkám je IP65, produkt je určen pro celoroční, venkovní použi�.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Senzor na solárním LED světlu rozeznává intenzitu okolního osvětlení a spus� se pouze pokud je intenzita světla nízká. Před prvním použi�m proto zakryjte dlaní 
solární panel a zapněte solární LED světlo, aby jste vyzkoušeli, zda je funkční. Pokud se světlo nerozsví�, ponechejte jej na slunečním záření min. 8 hodin, aby se 
dobila baterie. Pokud se světlo nerozsví� ani po nabi� baterie kontaktujte výrobce nebo autorizovaný servis VIKING.

INSTALACE NA ZEĎ
1. Pro solární LED světlo zvolte vhodné místo, kde je dostatečný a co nejdéle trvající dopad slunečního záření.
2. Vyndejte jednotlivé díly z balení.
3. Světlo připevněte k rovnému povrchu pomocí přiložených šroubů do montážní výšky ideálně 2 až 2,5 metru nad zemí.
4. Pro ak�vaci solárního LED světla VIKING, vyberte požadovaný režim osvětlení.
5. Sluneční záření by mělo na světlo dopadat minimálně 8 hodin před prvním použi�m (Led světlo obvykle potřebuje nejprve cca 8 hodin slunečního světla, 
aby se nabilo do plného výkonu kapacity baterie).

INSTALACE DO ZEMĚ
1. Pro solární LED světlo zvolte vhodné místo, kde je dostatečný a co nejdéle trvající dopad slunečního záření.
2. Vyndejte jednotlivé díly z balení a připojte kolík k solárnímu světlu.
3. Zapíchněte smontované světlo kolíkem do země.
4. Upravte úhel světla a směr solárního panelu dle vlastní potřeby  (Solární panel by měl být umístěn pod přímým slunečním světlem, upravte jej tak, aby získal 
více slunečního světla).
5. Sluneční záření by mělo na světlo dopadat minimálně 8 hodin před prvním použi�m (Led světlo obvykle potřebuje nejprve cca 8 hodin slunečního světla, 
aby se nabilo do plného výkonu kapacity baterie).

OVLÁDÁNÍ
S�skem tlačítka ak�vujete režim 1. 45% světelnos� (slabé světlo). Dalším s�skem přepnete na režim 2. 100% světelnos� (silné světlo).
Během dne se světlo automa�cky vypne. Senzor a nastavený mód se ak�vuje, když se začne venku stmívat.
Úhel dopadu světla je 120°.

LIKVIDACE PRODUKTU/OBALU
Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnos� jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Správnou likvidací produktu 
zabráníte nega�vním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto 
produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruční doba je 24 měsíců na produkt a 6 měsíců na baterii od data prodeje. Záruka se vztahuje na produkt jen za předpokladu, že výrobek je užíván v souladu s 
přiloženým návodem k použi�.
Vyskytne-li se závada produktu v záruční době, má uživatel nárok na bezplatnou opravu u prodejce, kde daný produkt zakoupil, za předpokladu, že se jedná 
prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu. Podmínkou pro uplatnění nároku na reklamaci je předložení prodejního dokladu, jenž musí být opatřen 
adresou a razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.

NÁROKY NA ZÁRUKU ZANIKAJÍ
1. Nebyla-li záruka uplatněna v záruční době.
2. Při neodborných opravách nebo zásazích do produktu. Opravy a zásahy do produktu smí provádět pouze autorizovaný servisní středisko prodejce.  
3. Pokud je produkt uživatelem mechanicky či jinak poškozen.
4. Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalos� při používání nebo pokud provede uživatel 
na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k použi�.

Dovozce prohlašuje, že je v rejstříku společnos� plnící povinnost zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využi� a odstraňování elektrozařízení a 
elektroodpadu REMA.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Technické změny a chyby �sku jsou vyhrazeny.

BONA SPES s.r.o.
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Distribuci značky VIKING zajišťuje společnost: BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900, 
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, tel: +420 777 109 009
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SOLÁRNÍ VENKOVNÍ LED SVĚTLO VIKING D15
Děkujeme za koupi a projevenou důvěru našim zařízením značky VIKING. Věříme, že Vám budou vždy dobře a spolehlivě sloužit. Před prvním použi�m si 
pozorně přečtěte všechny pokyny a upozornění, uvedená v tomto návodu.

SOLÁRNÍ LED SVĚTLA
VIKING
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USER MANUAL
Solar lights are designed to illuminate gardens, sidewalks, gazebos, etc. Solar lights are environmentally friendly thanks to an integrated solar panel, which in 
daylight converts sunlight into electricity, which recharges the built-in battery. The light turns off automatically during the day. The sensor activates when it starts to 
darken outside.

IMPORTANT WARNING
1. When placing the VIKING solar light, make sure that daylight can fall on the solar panel.
2. Do not press on the upper part of the solar light (solar panel), as this will damage it.
3. When using the solar LED light for the first �me, please wait un�l the ba�ery has been charged by sunlight, approx. 8 hours.
4. If the light is near ar�ficial ligh�ng, the light will not turn on at all.
5. Resistance to weather condi�ons is IP65, the product is designed for year-round, outdoor use.

BEFORE FIRST USE
The sensor on the solar LED light detects the intensity of the ambient light and only starts if the light intensity is low. Therefore, before using for the first �me, 
cover the solar panel with your palm and turn on the solar LED light to test if it works. If the light does not come on, leave it in the sun for min. 8 hours to 
recharge the ba�ery. If the light does not come on even a�er charging the ba�ery, contact the manufacturer or an authorized VIKING service center.

WALL INSTALLATION
1. For a solar LED light, choose a suitable place where the impact of sunlight is sufficient and las�ng for as long as possible.
2. Remove the individual parts from the packaging.
3. Fasten the light to a flat surface with the enclosed screws to a moun�ng height of ideally 2 to 2.5 meters above the ground.
4. To ac�vate the VIKING solar LED light, select the desired ligh�ng mode.
5. Sunlight should fall on the light for at least 8 hours before first use (LED light usually needs about 8 hours of sunlight first to charge to full ba�ery capacity).

GROUND INSTALLATION
1. For a solar LED light, choose a suitable place where the impact of sunlight is sufficient and las�ng for as long as possible.
2. Remove the individual parts from the packaging and connect the pin to the solar light.
3. Insert the assembled light into the ground with a pin.
4. Adjust the light angle and direc�on of the solar panel according to your needs (the solar panel should be placed under direct sunlight, adjust it to get more 
sunlight).
5. Sunlight should fall on the light for at least 8 hours before first use (LED light usually needs about 8 hours of sunlight first to charge to full ba�ery capacity).

CONTROL
Press the bu�on to ac�vate mode 1. 45% brightness (low light). Press again to switch to mode 2. 100% brightness (strong light).
The light turns off automa�cally during the day. The sensor and the set mode are ac�vated when it starts to dim outside.
The angle of incidence of light is 120 °.

PRODUCT / PACKAGING DISPOSAL
Do not dispose of the product or ba�eries at the end of their useful life as unsorted municipal waste, use separate waste collec�on points. By ensuring this 
product is disposed of correctly, you will help prevent poten�al nega�ve consequences for the environment and human health, which could otherwise be 
caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed informa�on about 
recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

WARRANTY CONDITIONS
The warranty period is 24 months for the product and 6 months for the ba�ery from the date of sale. The warranty applies to the product only if the product is 
used in accordance with the enclosed instruc�ons for use.
If a product defect occurs during the warranty period, the user is en�tled to a free repair at the seller where he purchased the product, provided that it is 
demonstrably a manufacturing or material defect. The condi�on for claiming a complaint is the submission of a sales document, which must be provided with 
the address and stamp of the seller, the seller's signature and the date of sale.

WARRANTY CLAIMS ARE EXPOSED
1. If the warranty has not been claimed during the warranty period.
2. In case of unprofessional repairs or interven�ons in the product. Repairs and interven�ons to the product may only be performed by an authorized service 
center of the dealer.
3. If the product is mechanically or otherwise damaged by the user.
4. The warranty does not cover normal opera�onal wear, defects caused by inten�onal damage, gross negligence in use or if performed by the user
modifica�ons or altera�ons to the product. The manufacturer is not liable for damage caused by improper handling or maintenance outside the scope of the 
relevant instruc�ons for use.

The importer declares that he is in the register of companies fulfilling the obliga�on of take-back, separate collec�on, processing, use and disposal of electrical 
equipment and REMA electrical waste.

ADDITIONAL INFORMATION
Technical changes and prin�ng errors are reserved.

BONA SPES s.r.o.

MADE IN CHINA

VIKING products are distributed and serviced by:
BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900, Czechia

VAT No.: 03476774, +420 777 109 009, www.best-power.cz, info@best-power.cz

SOLAR LED LIGHTS
VIKING

user manual
CZ/SK/EN/DE/HU

SOLAR OUTDOOR LED LIGHT VIKING D15
Thank you for your purchase and trust in our VIKING equipment. We believe that they will always serve you well and reliably. Read all instruc�ons and warnings 
in this manual carefully before first use.
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SOLÁRNE VONKAJŠIE LED SVETLO VIKING D15
Ďakujeme za kúpu a prejavenú dôveru našim zariadeniam značky VIKING. Veríme, že Vám budú vždy dobre a spoľahlivo slúžiť. Pred prvým použi�m tohto 
produktu si pozorne prečítajte užívateľskú príručku.

Solárne svetlá sú určené pre osvetlenie záhrad, chodníkov, altánkov atď. Solárne svetlá sú šetrné k životnému prostrediu vďaka integrovanému solárnemu 
panelu, ktorý za denného svetla mení slnečné svetlo na elektrickú energiu, ktorou sa dobíja vstavaná batéria. V noci sa ak�vujú nastavené módy svietenia a 
cez deň sa svetlo automa�cky vypne.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
1.Pri umiestňovaní solárneho svetla VIKING dávajte pozor na to aby na solárny panel mohlo dopadať denné svetlo.
2. Netlačte na hornú časť solárneho svetla (solárny panel), došlo by k jeho poškodeniu.
3. Pri prvom použi� solárneho LED svetla prosím vyčkajte kým neprebehne dobi�e batérie slnečným svetlom, cca 8 hodín. 
4. Pokiaľ sa bude svetlo nachádzať v blízkos� umelého osvetlenia, bude svetlo svie�ť tlmene alebo sa vôbec nerozsvie�.
5. Odolnosť pro� poveternostným podmienkam je IP65, produkt pre celoročné vonkajšie použi�e.

PRED PRVÝM POUŽITÍM
Senzor na solárnom LED svetlu rozoznáva intenzitu okolitého osvetlenia a spus� sa iba ak je intenzita svetla nízka. Pred prvým použi�m preto zakryte dlaňou 
solárny panel a zapnite solárne LED svetlo, aby ste vyskúšali, či je funkčná. Ak sa svetlo nerozsvie�, ponechajte ho na slnečnom žiarení min. 8 hodín, aby sa 
dobila batérie. Ak sa svetlo nerozsvie� ani po nabi� batérie kontaktujte výrobcu alebo autorizovaný servis VIKING.

INŠTALÁCIA NA STENU
1. Pre solárne LED svetlo vyberte vhodné miesto, kde je dostatočný a čo najdlhšie trvajúci dopad slnečného žiarenia.
2. Vyberte jednotlivé diely z balenia.
3. Svetlo pripevnite k rovnému povrchu pomocou priložených skru�ek do montážnej výšky ideálne 2 až 2,5 metra nad zemou.
4. Pre ak�váciu solárneho LED svetlá VIKING, vyberte požadovaný režim osvetlenia.
5. Slnečné žiarenie by malo na svetlo dopadať minimálne 8 hodín pred prvým použi�m (Led svetlo zvyčajne potrebuje najprv cca 8 hodín slnečného svetla, 
aby sa nabilo do plného výkonu kapacity batérie).

INŠTALÁCIA DO ZEME
1. Pre solárne LED svetlo vyberte vhodné miesto, kde je dostatočný a čo najdlhšie trvajúci dopad slnečného žiarenia.
2. Vyberte jednotlivé diely z balenia a pripojte kolík k solárnemu svetlu.
3. Zapichnite zmontované svetlo kolíkom do zeme.
4. Upravte uhol svetla a smer solárneho panelu podľa vlastnej potreby (Solárny panel by mal byť umiestnený pod priamym slnečným svetlom, upravte ho tak, 
aby získal viac slnečného svetla).
5. Slnečné žiarenie by malo na svetlo dopadať minimálne 8 hodín pred prvým použi�m (Led svetlo zvyčajne potrebuje najprv cca 8 hodín slnečného svetla, 
aby sa nabilo do plného výkonu kapacity batérie).

OVLÁDANIE
Stlačením tlačidla ak�vujete režim 1. 45% svetelnos� (slabé svetlo). Ďalším stlačením prepnete na režim 2. 100% svetelnos� (silné svetlo).
Počas dňa sa svetlo automa�cky vypne. Senzor a nastavený mód sa ak�vuje, keď sa začne vonku stmievať.
Uhol dopadu svetla je 120 °.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU/OBALU 
Nevyhadzujte výrobok ani batérie po skončení životnos� ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Správnou likvidáciou 
produktu zabránite nega�vnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií 
o recyklácii tohto produktu Vám poskytne obecný úrad, organizácie pre spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt zakúpili.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY 
Záručná doba na produkt je 24 mesiacov odo dňa predaja, a 6 mesiacov na batériu. 
Záruka sa vzťahuje na výrobok len za predpokladu, že výrobok je používaný v súlade s priloženým návodom k použi�u. 
Ak sa vyskytne závada výrobku v záručnej dobe, kupujúci má nárok na bezplatnú opravu v predajni, kde daný produkt zakúpil za predpokladu, že sa jedná 
preukázateľne o výrobnú alebo materiálovú vadu výrobku. Podmienkou pre uplatnenie nároku zo záruky je predloženie predajného dokladu, ktorý musí byť 
opatrený adresou a pečiatkou predajcu, podpisom predávajúceho a dátumom predaja.

nÁROKY NA ZÁRUKU ZANIKAJÚ: 
1. Ak nebola záruka uplatnená v záručnej dobe. 
2. Pri neodborných zásahoch alebo opravách výrobku iných než určených servisným strediskom alebo v prípade, že bol výrobok užívateľom či inou osobou 
mechanicky či inak poškodený. 
3. Záruka sa nevzťahuje na bežné výkonné opotrebovanie, závady zapríčinené úmyselným poškodením, hrubou nedbalosťou pri používaní, alebo pokiaľ 
vykoná kupujúci na výrobku úpravy alebo zmeny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neodborným zachádzaním či údržbou mimo rámec príslušného 
návodu k použi�u. 
4. Dovozca prehlasuje, že je v registri spoločnos� plniacich povinnosť spätného odberu, oddeleného zberu, spracovania, využi�a a odstraňovania elektrozaria-
dení a elektro odpadu REMA. 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené.

BONA SPES s.r.o.

MADE IN CHINA

Distribuci značky VIKING zajišťuje společnost: BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900 
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, tel: +420 777 109 009 

www.best-power.cz, email: info@best-power.cz
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SOLAR OUTDOOR LED LIGHT VIKING D15
Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihr Vertrauen in unsere VIKING-Ausrüstung. Wir glauben, dass sie Ihnen immer gut und zuverlässig dient werden. Lesen Sie alle 
Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch vor dem ersten Gebrauch sorgfäl�g durch.

BENUTZERHANDBUCH
Solarleuchten dienen zur Beleuchtung von Gärten, Gehwegen, Pavillons usw. Solarleuchten sind dank eines integrierten Solarmoduls, das bei Tageslicht 
Sonnenlicht in Elektrizität umwandelt und die eingebaute Ba�erie auflädt, umwel�reundlich. Das Licht erlischt tagsüber automa�sch. Der Sensor wird 
ak�viert, wenn es draußen dunkler wird.

WICHTIGE WARNUNG
1. Achten Sie beim Aufstellen des VIKING-Solarlichts darauf, dass Tageslicht auf das Solarpanel fällt.
2. Drücken Sie nicht auf den oberen Teil des Solarlichts (Solarpanel), da es dadurch beschädigt wird.
3. Wenn Sie das Solar-LED-Licht zum ersten Mal verwenden, warten Sie bi�e ca. 8 Stunden, bis der Akku durch Sonnenlicht aufgeladen wurde.
4. Befindet sich das Licht in der Nähe von künstlichem Licht, wird das Licht überhaupt nicht eingeschaltet.
5. Die Wi�erungsbeständigkeit beträgt IP65. Das Produkt ist für den ganzjährigen Einsatz im Freien ausgelegt.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG
Der Sensor der Solar-LED-Leuchte erkennt die Intensität des Umgebungslichts und startet nur bei geringer Lich�ntensität. Bedecken Sie daher das Solarpanel 
vor dem ersten Gebrauch mit Ihrer Handfläche und schalten Sie das Solar-LED-Licht ein, um zu testen, ob es funk�oniert. Wenn das Licht nicht angeht, lassen 
Sie es für min. 8 Stunden zum Aufladen des Akkus. Sollte die Leuchte auch nach dem Aufladen des Akkus nicht aufleuchten, wenden Sie sich an den Hersteller 
oder eine autorisierte VIKING Servicestelle.

WANDINSTALLATION
1. Wählen Sie für ein Solar-LED-Licht einen geeigneten Ort, an dem die Sonneneinstrahlung ausreichend und möglichst lange anhält.
2. Entnehmen Sie die Einzelteile aus der Verpackung.
3. Befes�gen Sie die Leuchte mit den beiliegenden Schrauben auf einer ebenen Fläche in einer Montagehöhe von idealerweise 2 bis 2,5 Meter über dem 
Boden.
4. Um das VIKING LED Solarlicht zu ak�vieren, wählen Sie den gewünschten Beleuchtungsmodus.
5. Sonnenlicht sollte vor dem ersten Gebrauch mindestens 8 Stunden lang auf das Licht fallen (LED-Licht benö�gt normalerweise zuerst etwa 8 Stunden 
Sonnenlicht, um die volle Akkukapazität aufzuladen).

INSTALLATION IN ERDE
1. Wählen Sie für ein Solar-LED-Licht einen geeigneten Ort, an dem die Sonneneinstrahlung ausreichend und möglichst lange anhält.
2. Entnehmen Sie die Einzelteile aus der Verpackung und verbinden Sie den S�� mit der Solarleuchte.
3. Stecken Sie die mon�erte Leuchte mit einem S�� in den Boden.
4. Passen Sie den Lichtwinkel und die Richtung des Solarpanels nach Ihren Bedürfnissen an (das Solarpanel sollte direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden, 
passen Sie es an, um mehr Sonnenlicht zu erhalten).
5. Das Licht sollte vor dem ersten Gebrauch mindestens 8 Stunden lang Sonnenlicht auf das Licht fallen (LED-Licht benö�gt normalerweise etwa 8 Stunden 
Sonnenlicht, um die volle Akkukapazität aufzuladen).

STEUERUNG
Drücken Sie die Taste, um Modus 1 zu ak�vieren. 45% Helligkeit (wenig Licht). Drücken Sie erneut, um in den Modus 2 zu wechseln. 100% Helligkeit (starkes 
Licht).
Tagsüber schaltet sich das Licht automa�sch aus. Der Sensor und der Set-Modus werden ak�viert, wenn er draußen zu dimmen beginnt.
Der Lichteinfallswinkel beträgt 120°.

ENTSORGUNG VON PRODUKTEN / VERPACKUNGEN
Entsorgen Sie das Produkt oder die Ba�erien am Ende ihrer Lebensdauer nicht als unsor�erten Siedlungsabfall. Verwenden Sie separate Abfallsammelstellen. 
Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche nega�ve Folgen für die Umwelt und die menschliche 
Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unangemessenen Umgang mit diesem Produkt verursacht werden könnten. Das Recycling von Materialien
wird dazu beitragen, die natürlichen Ressourcen zu schonen. Weitere Informa�onen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem örtlichen Stadtbü-
ro, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder dem Geschä�, in dem Sie das Produkt gekauf

GARANTIEBEDINGUNGEN
Die Garan�ezeit beträgt 24 Monate für das Produkt und 6 Monate für den Akku ab Verkaufsdatum. Die Garan�e gilt nur für das Produkt, wenn das Produkt 
gemäß der beiliegenden Gebrauchsanweisung verwendet wird.

Wenn während der Garan�ezeit ein Produk�ehler au�ri�, hat der Benutzer Anspruch auf kostenlose Reparatur beim Verkäufer, bei dem er das Produkt 
gekau� hat, sofern es sich nachweislich um einen Herstellungs- oder Materialfehler handelt. Voraussetzung für die Geltendmachung einer Beschwerde ist die 
Vorlage eines Verkaufsbelegs, der die Adresse und den Stempel des Verkäufers, die Unterschri� des Verkäufers und das Verkaufsdatum enthalten muss.

GARANTIEANSPRÜCHE WERDEN AUSGESETZT
1. Wenn die Garan�e während der Garan�ezeit nicht beansprucht wurde.
2. Bei unprofessionellen Reparaturen oder Eingriffen in das Produkt. Reparaturen und Eingriffe am Produkt dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter 
des Händlers durchgeführt werden.
3. Wenn das Produkt vom Benutzer mechanisch oder anderwei�g beschädigt wird.
4. Die Garan�e deckt keine normalen Gebrauchsspuren, Mängel ab, die durch vorsätzliche Schäden, grobe Fahrlässigkeit bei der Verwendung oder Änderun-
gen oder Ergänzungen des Produkts durch den Benutzer verursacht wurden. Der Hersteller ha�et nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung 
oder Wartung außerhalb des Geltungsbereichs der jeweiligen Betriebsanleitung entstehen.

Der Importeur erklärt, dass sich ein Unternehmen im Register befindet, das die Verpflichtung zur 
Rücknahme, getrennten Sammlung, Verarbeitung, Verwendung und Entsorgung von Elektrogeräten 
und REMA-Elektroschro� erfüllt.

 ZUSÄTZLICHE INFORMATION
Technische Änderungen und Fehler bleiben vorbehalten.

SOLAR LED LICHTER WIKINGER
Benutzerhandbuch

user manual
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1. A VIKING napelemes lámpa elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a napelemre nappali fény essen.
2. Ne nyomja a napelemes lámpa felső részét napelem mert az megsérülhet.
3. Az első használat során várja meg, amíg a napfény feltöl� az akkumulátort, kb. 8 óra.
4. Ha a lámpa mesterséges megvilágítás közelében helyezkedik el, akkor a lámpa nem fog bekapcsolni
5. Az időjárási viszonyokkal szembeni ellenállás IP65, a terméket egész éves kültéri használatra tervezték

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
A szolár LED fényérzékelő érzékeli a környeze� fény intenzitását, és csak akkor indul el, ha a fényerő alacsony. Ezért az első használat elő� takarja le a napele-
met a tenyerével, és kapcsolja be a szolár LED -lámpát, hogy ellenőrizze, működik -e. Ha a lámpa nem világít, hagyja a napot min. 8 óra az akkumulátor újratölté-
se. Ha a lámpa az akkumulátor feltöltése után sem gyullad ki, lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a hivatalos VIKING szervizközpon�al.

FALSZERELÉS
1. Szolár LED -es lámpához válasszon megfelelő helyet, ahol a napfény hatása elegendő és a lehető leghosszabb ideig tart.
2. Vegye ki az egyes alkatrészeket a csomagolásból.
3. Rögzítse a lámpát sík felületre a mellékelt csavarokkal, ideális esetben 2–2,5 méterrel a talaj fele�.
4. A VIKING LED napfény ak�válásához válassza ki a kívánt világítási módot.
5. A napfénynek legalább 8 órára esnie kell a fényre az első használat elő� (a LED -es lámpának általában körülbelül 8 órányi napfényre van szüksége, hogy 
teljesen fel tudja tölteni az akkumulátort).

TELEPÍTÉS földbe
1. Szolár LED -es lámpához válasszon megfelelő helyet, ahol a napfény hatása elegendő és a lehető leghosszabb ideig tart.
2. Vegye ki az egyes alkatrészeket a csomagolásból, és csatlakoztassa a csapot a napfényhez.
3. Helyezze az összeszerelt lámpát egy tűvel a földbe.
4. Állítsa be a napelem fényszögét és irányát az Ön igényei szerint (a napelemet közvetlen napfénynek kell kitenni, állítsa be, hogy több napfényt kapjon).
5. A napfénynek legalább 8 órára esnie kell a fényre az első használat elő� (a LED -es lámpának általában körülbelül 8 órányi napfényre van szüksége ahhoz, 
hogy teljesen fel tudja tölteni az akkumulátort).

ELLENŐRZÉS
Nyomja meg a gombot az 1. mód ak�válásához. 45% -os fényerő (gyenge megvilágítás esetén). Nyomja meg ismét a gombot a 2. módba való váltáshoz. 100% 
-os fényerő (erős fény).
A fény automa�kusan kikapcsol a nap folyamán. Az érzékelő és a beállíto� mód akkor ak�válódik, amikor kint sötétedni kezd.
A fény beesési szöge 120 °.

.

A TERMÉK/CSOMAGOLÁS LIKVIDÁLÁSA
Az éle�artamuk lejárta után ne dobja a terméket vagy az akkumulátort válogatás nélküli kommunális hulladékba, használjon szelek�v hulladékgyűjtő 
pontokat. A termék helyes likvidálásával megakadályozza a nega�v hatásokat az emberi egészségre és a környezetre. Az anyagok újrahasznosítása elősegí� a 
természe� erőforrások megőrzését. A termék újrahasznosításáról több információval szolgál az önkormányzat, a háztartási hulladékkezelő szervezet vagy az 
értékesítési hely, ahol a terméket vásárolta.

GARANCIA FELTÉTELEK
A garancia időtartama a termékre 24 hónap, az akkumulátorra az értékesítés napjától számítva 6 hónap. A garancia csak akkor vonatkozik a termékre, ha a 
terméket a mellékelt használa� utasítás szerint használják. Ha a termék hibája a garanciális időszak ala� fordul elő, a felhasználó ingyenes javításra jogosult 
abban a kereskedésben, ahol a terméket vásárolta, ha bizonyíthatóan gyártási vagy anyaghiba. A reklamáció benyújtásának feltétele az értékesítési bizonylat 
bemutatása, amelyet elkell látni az eladó címével, bélyegzőjével, aláírásával és az eladás dátumával.

GARANCIA ELVESZTÉSE
1. Ha a jótállást nem a garanciális időszak ala� igényelték.
2. Szakszerűtlen javítások vagy beavatkozások a termékbe. A termék javítását és változtatását csak a kereskedő hivatalos szervizközpontja végezhe�

.

3. Ha a terméket a felhasználó mechanikusan vagy más módon károsíto�a

.

A garancia nem vonatkozik a szokásos üzemi kopásra, szándékos károkozásból eredő meghibásodásokra, súlyos gondatlanságra a használat során vagy a
felhasználó által elkövete� módosításokra vagy átalakításokra. A gyártó nem felel a helytelen kezelés vagy karbantartás által okozo� károkért, amelyek a
vonatkozó használa� utasítás keretén kívül esnek.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A műszaki változtatásokat és a nyomdahibákat fenntartjuk.

VIKING KÜLTÉRI NAPELEMES LED LÁMPA D15
Köszönjük a vásárlást és a VIKING berendezésbe vete� bizalmát. Bízunk benne, hogy mindig jól és megbízhatóan szolgálnak majd. Az első használat 
elő� gondosan olvassa el a kézikönyvben található összes utasítást és figyelmeztetést.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
 t, járdát, fészert stb.. A napelemes lámpák környezetbarátak az integrált napelemnek 

köszönhetően, fel  a lámpa automatikusan kikapcsol. 
. 

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

 VIKING NAPELEMES 
LED LÁMPÁK

návod na obsluhu 
user manual

használa� útmutató 

A VIKING márkanév terjesztését biztosító cég: BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900, 
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, tel: +420 777 109 009 
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