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POPIS 

08481L

Solární panel

infračervený 
senzor

LED svítidlo

Otvory pro šrouby

Přepínač

TECHNICKÉ PARAMETRY
Rozměry 299x144.5x194mm
Solarní panel 5.5V 1.265W
LED diody 214ks
Materiál ABS+PC
Váha 620g
LM 430LM
Chromatičnost 6000K
IP IP65
Baterie 2400mAh
Detekční vzdálenost 5-7m

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Stiskněte tlačítko přepínače.

Přišroubujte základnu ke stěně

Prostřednictvím spony se tělo 
svítidla spojí a upevní s podstav-
cem, čímž se dokončí instalace.

Výrobek se automaticky nabíjí během dne,
světlo se rozsvítí v noci a zhasne. 

Světelný úhel
až 360 stupňů

3 SVĚTELNÉ MÓDY
Pracuje ve třech volitelných režimech:
Mód 1 - automatické trvalé sepnutí po setmění 
Mód 2 - detekce pohybu -  max. svícení po dobu 15-25s - bez detekce 
pohybu svítí trvale tlumené světlo
Mód 3 - detekce pohybu - max. svícení po dobu 15-25s - bez detekce 
pohybu se světlo vypne 

VLASTNOSTI VÝROBKU
Jedinečný širokoúhlý design, čtyři světelné plochy na otočných klou-
bech, lze nastavit různými směry a tím  zajistit co největší úhel osvětlení.
Snadno se instaluje a využívá energeticky úspornou solární technologii.
Široké využití pro osvětlení zahrad, garáží a dalších míst vystavených 
slunečnímu záření.
Plně automatizovaný provoz. Přes den se automaticky vypne a v noci se 
automaticky rozsvítí, když zaznamená pohyb.

UPOZORNĚNÍ
Pokud světla nefungují správně.
1.  Zkontrolujte, zda je spínač zapnutý.
2. Ověřte, zda je solární panel vystaven dostatečně dlouhou dobu 
slunečnímu záření a je zajištění nabíjení baterie ze solární energie.
3. Zkontrolujte, zda je senzor v dosahu detekované oblasti
4. Přesvěčte se, že výrobek je nainstalován v rozmezí 3-7 metrů
5. Zkontrolujte, zda je směr instalace výrobku správný (solární panel 
směrem nahoru).
6. Ujistěte se, že solárním panelům nic nebrání v přístupu slunečního 
světla
Údržba - Světlo i solární panel pravidelně otírejte vlhkou měkkou 
tkaninou.
Poznámka: Výrobek uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení.
Neponořujte do vody!
Solární panel umístěte vždy směrem ke slunečnímu záření.
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SOLAR LIGHT
WITH MOTION SENSOR

PRODUCT INTRODUCTION

08481L

The solar 
panels

lnfrared 
sensor

LED lights

Screw holes

Switch

PRODUCT PARAMETERS
Product size 299x144.5x194mm
Solar panels 5.5V 1.265W
LED number 214PCS
The material ABS+PC
Weight 620g
Lumen 430LM
Worktime >100time
Waterproof IP65
Battery 2400mAh
lnduction distance 5-7M

INSTALLATION METHOD

Press the switch button.

Screw the base to the wall.

Through the buckle, the lamp 
body is connected and fixed 
with the base to complete the 
installation.

The product will be automatically charged during the day, the light 
will come on al night, and the light will go off.

Location of light sourcelt 
can rotate 360 degrees

LIGHTING MODES:
light is off during the day sensor is highlighted at night.
lt shuts off automatically during the day and opens automatically after 
sensing the body at night. Turn on the lights for 15-20 seconds and then turn 
them off.

PRODUCT FEATURES
Unique wide Angle design, four hair light, multiple rotating luminous surfaces 
provide better lighting angles.

Easy to install and uses energy saving solar technology.
Widely used for illumination in gardens, garages and other places exposed 
to sunlight.

Fully automated operation. Automatically turns off during the day and auto-
matically lights up when it senses movement at night.

MAINTENANCE
1. When the lights don‘t work properly. Confirm whether the switch is on.
2. Confirm whether it will be used for a long time without solar charging and 
ensure it before use lt has been charged with solar energy.
3. Confirm to use within the product induction range.
4. Confirm that the product is installed within 3-7 meters.
5. Make sure the product installation direction is correct (solar panel upward).
6. Make sure nothing prevents the solar panels from receiving sunlight.

Note: Keep product away from ignition source.Oo not immerse the
product in water and place the solar panel upward.


