
Zunanje solarne lučke, 2 kosa 
M226: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu zunanjih solarnih lučk!

V paketu boste prejeli 

• 2x zunanjo solarno lučko, 

• 2x vijaki za pritrditev. 

Tehnične lastnosti 

• LED svetloba:0.5WLED, 
• frekvenčni pas: od 474 THz, 535 THz, do 638 THz, 
• sončne celice za polnjenje: 0.2W, 2V, 
• čas polnjenja s sončno svetlobo: 6-8 ur, 
• čas delovanja lučk: 8-10 ur, 
• vodoodpornost: IP55, 
• Nimh baterije: 1200mah, 1.2V, 
• dimenzije: 

o širina: 4,2 cm, 
o višina: 4,4 cm, 
o dolžina: 7,5 cm. 

Prednosti 

• Očarljive brezžične solarne lučke, 
• oddajajo nevsiljivo, toplo rumeno svetlobo, 
• čudovito popestrijo videz okolice, 
• energetsko učinkovite in okolju prijazne, 
• odporne so na vodo, prah in korozijo, 
• senzor poskrbi, da se v mraku samodejno vključijo, 
• 3M lepilo zagotavlja stabilno namestitev, 
• namestite jih na: balkon, stopnice, ograjo, vrt itd., 
• prek sončnih celic se čez dan polnijo s sončno svetlobo 

Uporaba 

1. Majhni vijaki 

2. Majhni vijaki 

3. Sončne celice 

4. PVC ohišje lučke 

5. Plastični jeziček 

6. LED solarna lučka 

 

• Potegnite, da odstranite plastični jeziček (5). 

• S priloženimi vijaki (1,2) pritrdite lučke na željeno mesto, na steno, ograjo, stopnice, itd. 

• Čez dan zagotovite lučkam zadostno količino sončne svetlobe. Na ta način jim boste zagotovili optimalno 

delovanje.  

• Ponoči bodo lučke oddajale prijetno svetlobo. 

• Zagotovite, da so sončne celice na lučkah vedno čiste, da sprejmejo kar največjo količino svetlobe.  



 Opozorila 

• Lučk ne perite ali potapljajte direktno v vodo. Očistite jih z mokro krpo. Ne uporabljajte močnih ali abrazivnih 

čistilnih sredstev. 

• V oblačnem vremenu, se lučke ne bodo napolnile optimalno, zato lahko oddajajo le manjšo količino svetlobe 

le kratek čas. 

• Ne razstavljajte izdelka. Samostojni poizkusi popravljanja izdelka izničijo garancijo. 

• Izdelek med delovanjem in polnjenjem lahko oddaja manjšo količino toplote. To je normalno. 

• Neprevidna uporaba izdelka se lahko konča s poškodbami. 

• Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca. 

 

Izdelek lahko uporabljate le v skladu z zakonodajo države, v kateri se nahajate. Pred potovanjem preverite ali je 

uporaba izdelka omejena in ali za uporabo potrebujete dovoljenje.  

 

Garancija  

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garancijo lahko 

uveljavljate z računom, ki ste ga prejeli ob dostavi izdelkov. 

Jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v Sloveniji, v času 12 mesecev od prejema izdelka. Garancija ne izključuje 

pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 

Garancijo uveljavite tako, da nam pišete na info@maaarket.si. V sporočilu opišite napako, priložite fotografijo ali 

video napake in napišite številko vašega naročila. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja, če 

bo vaš zahtevek upravičen. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.  

Navodila za odlaganje in recikliranje 

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko 

tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015). 

Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. 

Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno 

ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU. 

 

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo 

ali pogoltnejo majhne delce. 

 

 

 

Proizvaja:  

mailto:info@maaarket.si

