
www.burg.biz

 Návod na montáž a použití

Poštovní schránka

Solarpanel

cz



2 Solarpanel

Jazyk

Český   3

Download: www.burg.biz

Download: www.burg.biz

 

Charger: www.burg.biz 

Downloaden: www.burg.biz 

Download: www.burg.biz

Descarga: www.burg.biz

Download: www.burg.biz

Download: www.burg.biz

Download: www.burg.biz

Download: www.burg.biz

Ladattava tiedosto: www.burg.biz

λήψη: www.burg.biz

İndir: www.burg.biz

Descărcare: www.burg.biz

Pobieranie pliku: www.burg.biz

Letölthető: www.burg.biz

Download: www.burg.biz

Download: www.burg.biz

Download: www.burg.biz

загрузка: www.burg.biz

Download (зареди): www.burg.biz

Download: www.burg.biz

| Čeština



Solarpanel Čeština  | 3

Poštovní schránka s integrovaným solárním panelem

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste se rozhodl pro výrobek firmy BURG-WÄCHTER.
Přejeme Vám mnoho radosti s Vaší novou poštovní schránkou.
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1. Všeobecné pokyny

Před montáží schránky a jejím použitím si důkladně přečtěte celý návod.
Uschovejte jej pro případné otázky a práce v budoucnu. Za škody
způsobené nesprávnou montáží nebo používáním nepřebírá výrobce
žádnou odpovědnost.

2. Funkce a montáž

Obrázek 1: Obrázek 2:
Odstranění pojistného pásku z baterie Odstranění pojistného pásku z baterie

Solární panel umístěný ve dveřích Vaší schránky využívá sluneční energii 
k nabíjení baterie NiMH. Za soumraku, v noci nebo v ranních hodinách 
energie z baterie napájí LED osvětlení. Osvětlení i nabíjení baterie je 
regulované automaticky podle aktuálních světelných podmínek.

Před montáží schránky doporučujeme solární baterie plně nabít: 
Otevřete dveře schránky. Opatrně odstraňte pojistný pásek z krytu 
baterie umístěné na vnitřní straně dveří (viz obrázek 1 a 2). Zavřete 
dveře a schránku položte přední stranou na minimálně 10 hodin na 
přímé sluneční světlo.

S nabitou baterií a při optimálních podmínkách vydrží osvětlení až
10 hodin.
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Upozornění pro montáž: Schránku umístěte tak, aby byla přední strana
obrácená ke slunci, případně aby na ni dopadalo co nejvíce slunečního světla.

Přilepte na svítící panel číslo domu tak, jak je zobrazeno na první straně.
K optimální přilnavosti je potřebná teplota okolí vyšší než 5 °C.  

 

 
3. Výměna baterií

Každá akumulátorová baterie má určitou životnost, která závisí na její
spotřebě a používání, jako např. počet a délka nabíjení. Při nízkých teplotách
může být funkce mírně omezená.

V případě nutnosti výměny baterie otevřete dveře a uvolněte šroub, který
drží její kryt.

 

 

 
 
 
 

Obrázek 3: Odstranění krytu baterie

Vyměňte baterii. Používejte pouze baterie typu NiMH s kapacitou
přibližně 600 - 1000 mAh.

 
   

Při vkládání baterie dávejte pozor na dodržení polarity,r
viz označení v pouzdře.

 
 
 

Obrázek 4: Vyměněná akumulátorová baterie

Přiložte a znovu přišroubujte kryt na pouzdro pro baterie.
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4. Údržba
Nečistoty na solárních buňkách silně ovlivňují jejich funkci. Na jejich
očištění se nesmí používat žádné agresivní čistící prostředky nebo
prostředky obsahující alkohol (např. Sidolin, aceton a podobně). Zaprášený
povrch stačí utřít měkkým vlhkým hadříkem.

 
   

 

5. Záruka
K dodávce výrobků bezchybné kvality patří vždy doklad o koupi. V případě
uplatnění záruky odevzdejte reklamovaný výrobek spolu s originálním
kupním dokladem u svého obchodníka. Jen tak pro Vás můžeme zajistit
optimální servis či opravu. Záruka se nevztahuje na škody způsobené v
důsledku neodborného používání, nadměrného namáhání či chybně
provedené montáže. V případě nedodržení pokynů k montáži a použití
nárok na záruku zaniká.

 

6. Likvidace
Vážený zákazníku,
pomozte nám snižovat množství odpadu. Pokud máte v úmyslu schránku
vyhodit do odpadu, nezapomeňte, že mnoho jejích součástí lze recyklovat. 

 

Upozorňujeme, že elektrická a elektronická zařízení jako
baterie nepatří do komunálního odpadu. Jejich likvidace je
povolena jen tříděně. Informujte se na příslušném pracovišti
ve své obci o nejbližším sběrném místě pro elektroodpad.

 
 

K otázkám k prohlášení EU o shodě (CE) se prosím obracejte
na info/burg.biz.
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