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Smart LED Solární & Indukční  

Nástěnné Světlo  

GV18 
 

 
Návod k použití 

ROHS   

 
 

Je ideální na osvětlení a dekoraci, často se využívá na slunných místech, jako jsou ploty, stěny, 
brány, nádvoří, budovy atd. 

 

Vlastnosti výrobku 

- Design inovativní patentový design, inteligentní řídící systém IC, nízká spotřeba 

energie v pohotovostním režimu a neodolatelný vzhled. 

 

-  Materiál: využití technických plastů ABS s udržitelnou strukturou a dobrou 

odolností proti povětrnostním vlivům, použitelné v exteriéru. 

   

- LED světelný zdroj: nová technologie s vysokou světelnou účinností a nízkou 

degradací, se životností více než 100 000 hodin. 

 

-  Solární panel: poly krystalický křemík s PET laminátem, vysoká elektrická 

účinnost> 18%; vestavěná lithiová baterie bez paměťového efektu, kapacita 1 

200 mAh. Doba cyklu nabití a vybití> 500krát. 

 

- Profesionální design snímače pohybu PIR, duální inteligentní řídící systém IC 

na zajištění bezpečnosti světla během nabíjení a vybíjení.

 

 Popis jednotlivých částí 

 

Technická data 

Název Model  
Vlastnosti 

GV18 

 

Metoda 
snímání 

 

Infračervené snímání 
člověka; Úhel paprsku: 120 ° 

/ vzdálenost :: 0 ~ 8m 

 

PIR 

 

Solární panel 
 

5.5V/1W 

Účinnost osvětlení> 

18%; 25 let - životnost 

 
Li-ion Baterie 

 
18650 DC3.7V 1200mAh 

Nabití & vybití 

doba cyklu> 500 
krát 

 
Světelný zdroj 

 
COB(0.2w*32pcs)+SMD3528 3pcs 

 
Životnost＞100,000H 

 

Doba nabíjení 
 

6-8H 

 

AM1.5/1000W/m² 

Čas svícení 
>500krát/15s (Model 1) 

 

Provozní  teplota  

-20-60℃ 
 

 

1 
Kryt 

8 
Zadní část 

2 
Solární panel 

9 
Šroub 

3 
PIR 

10 
LED Zadní světlo 

4 
LED - zdroj 

11 
Označení 

5 
Pevný otvor 

12 
Montážní otvor 

6 
Opěrné nosníky 

13 
Vypouštěcí otvor 

7 
Otvor pro výměnu   
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Stupeň 
odolnosti 
vůči vodě 

 
IP65 

Rozměry  

D137*Š96*H85mm 

Hmotnost 
netto 

 

0.18kg 

 
Instalace 
   

 Mezi způsoby instalace patří i vrtání a lepení. 

- Světlo se automaticky rozsvítí, když zaznamená pohyb; pokud se osoby vzdálí na 
více než 15 sekund, přepne se do pohotovostního režimu. 

- Poté stiskněte znovu, světlo se přepne do režimu snímání + ztlumení, po detekci 
pohybu svítí jasně, po 15 s se automaticky změní na tlumené světlo (jas 20%). 
Tlumené světlo bude stále svítit, dokud nebude detekován další pohyb. 

- Stiskněte spínač potřetí, světlo se přepne do režimu nepřetržitého osvětlení (jas 80%) 

  (Tento režim je energeticky náročný, světlo bude fungovat méně hodin.) 

- Stiskněte spínač počtvrté, světlo zhasne. 
 

 
                    ON/OFF tlačítko 

Zašlete spolu záruční list a světlo zpět do našeho oddělení poprodejního servisu pro 

případné opravy. 

 

Za standardních podmínek platí záruka 2 roky. 

 

Po uplynutí platnosti záruky budou zákazníkovi účtovány náklady na materiál a práci. 

   

Poruchu je možné opravit nebo zařízení vyměnit na naše náklady během záruční doby. 

Záručný list 

 
 
 
 
 

 

 

Instalace vrtáním: 

    1. Vyvrtejte dva otvory ve zdi o průměru 6 mm, hloubkou 30 mm, vzdáleností 105 
mm. 
    2. Vložte rozpínací šroub do obou otvorů a šroub zašroubujte do otvoru níže. Hlava   
šroubu může být vzdálena 5 mm od stěny. 
    3. Upevněte světlou na šroub. Následně zafixujte horní montážní otvor pomocí šroubu 

a nakonec upevněte plastovou koncovkou.

 
Instalace lepením:  
Nalepte vodotěsné oboustranné lepidlo na levou a pravou zadní část žárovky, zafixujte je 
mezi dvěma podpěrnými nožkami a odlepte antiadhezní papír, pak žárovku přilepte na 
stěnu. (Čisté, hladké a tvrdé lepivé stěny) 

 

Provozní režimy 

- GV18 je navržen se snímačem PIR. K dispozici jsou tři režimy svícení, dekorativní 

podsvícení, svítící po celou dobu, vhodné i jako noční osvětlení. 

- Lehce stiskněte spínač do prvního režimu snímání (doporučený režim).

 

Upozornění 

 
Instalujte světlo na slunné místo a zajistěte její stabilní upevnění. 

 
Pravidelné nabíjení se doporučuje z důvodu zabudované lithium-iontové baterie.  
Světlo vystavte slunečnímu záření nejméně za 3 měsíce. 
 
Čistá hadřík se ideální pro každodenní čištění, korozivní rozpouštědla nejsou povoleny. 

 

Skladovací teplota 25 ℃, suché a odvětrávané prostředí nebo obal odolný proti vlhkosti. 

 

Popredajný servis 
 

 

Náhradní 
díly 

Rozpínací 
šroub 

Voděodolná obojst. 
lep. páska 

upevní. 
šrouby 

Zástrčka 
s pevným 
otvorem 

Spínač 

2ks 2 ks 2 ks 1 ks 1 ks 
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