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TPS – 856 
solární svítilna 

s dobíječem mobilních telefonů 
 

 

Bateriová svítilna s LED světelným zdrojem a 5V USB portem pro napájení malých 
mobilních aplikací (telefon, iPad, tablet). Baterie svítilny (6V, 4Ah)  je dobíjena připojeným 
solárním panelem o špičkovém výkonu 3Wp. Je vhodná pro kempování, rybaření a jiné 
venkovní aktivity v místech, kde není dostupná napájecí síť. 

Použití: 

1. Solární panel umístěte černým povrchem do směru největší intenzity slunečního 
záření. Vždy mějte na paměti, že stíny na povrchu panelu mohou zcela zamezit jeho 
činnosti. Řádné dobíjení integrované baterie probíhá výhradně při řádném osvětlení 
solárního panelu.  
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2. Svítilna má ve své spodní části dva konektory. Kulatý slouží pro připojení konektoru 
kabelu vedoucího od solárního panelu, hranatý (USB) slouží pro dobíjení baterií 
malých mobilních aplikací (telefon, iPad, tablet). 
 

3. Černý otočný přepínač na vrchu lampy slouží pro zapínání / vypínání LED světelného 
zdroje. 
 

4. Tlačítkovým spínačem v dolní části lampy se aktivují všechny její funkce - dobíjení 
integrované baterie, dobíjení externích aplikací cestou USB portu a možnost 
rozsvěcení a zhasínání LED světelného zdroje vrchním přepínačem. 
 

5. Lampa je v prostoru LED světelného zdroje vybavena dvěma LED indikátory. Červený 
indikuje probíhající nabíjení integrované baterie, zelený indikuje, že je vše v pořádku. 
 
Zelená LED nesvítí 
Integrovaná baterie je vybitá. Svítilnu přestaňte používat a dobijte baterii, jak je 
popsáno výše. 
 
Červená LED nesvítí 
Zkontrolujte, zda je stisknutý tlačítkový spínač v dolní části lampy a připojený solární 
panel. 
 

6. Před prvním použitím lampy nabíjejte integrovanou baterii solárním panelem 
umístěným pod plným slunečním zářením po dobu nejméně dvou dnů. Tuto 
proceduru opakujte každé tři měsíce. 


