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Uklidňující Vodopád LED

ÚDRŽBA
Pokud se nepoužívá, uložte na suchém místě.

Model č. 60322
4,5 V ss.      Max. 0,3 W      IP66      
Max. teplota prostředí: 45 ºC      Obvod třídy 2
VAROVÁNÍ
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY A DODRŽUJTE JE
TYTO POKYNY SI ULOŽTE
Světelný zdroj nainstalovaný v tomto svítidle nelze vyměnit. Když světelný zdroj dosáhne 
konce své životnosti, je třeba vyměnit celé svítidlo.

Výstraha týkající se baterií
• Nepoužívejte současně staré a nové baterie.
• Nepoužívejte současně různé typy baterií: alkalické, standardní (uhlík-zinek), nebo nabíjecí 

(nikl-kadmium)
• Zkontrolujte, že jsou baterie správně vloženy s ohledem na jejich polaritu (+ a -).
• Baterii nezkratujte.
• Nikdy se nepokoušejte dobíjet primární baterie, protože by mohlo dojít k úniku elektrolytu, 

požáru nebo výbuchu.
• Nabíjecí baterie je třeba před nabíjením vyjmout z produktu.
• Nikdy se nepokoušejte rozebírat nebo otevírat baterie. Mohli byste se poleptat elektrolytem.
• Pokud produkt nebudete používat delší dobu, vyndejte baterie z produktu.
• Vybité baterie z produktu vyjměte.
• Nevyhazujte produkt ani baterie do ohně. Pokyny pro správnou likvidaci naleznete v 

místních předpisech.
• Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. v důsledku slunečního záření, ohně 

apod.
• Uchovávejte mimo dosah dětí.
• Používejte pouze baterie typu AAA (nejsou součástí balení).

LIKVIDACE
Elektrické výrobky se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu.
Kde k tomu existují příslušná zařízení, recyklujte je. Rady ohledně možností 
recyklace vám poskytnou místní orgány nebo prodejce výrobku.

Montáž baterie osvětlení LED
• Nainstalujte 3 baterie typu AAA (nejsou součástí balení).
• Stiskněte tlačítko jednou: Výrobek se zapne.
• Další stisknutí: Změna světelné show.
• Přidržení tlačítka po dobu 3 sekund: Výrobek se vypne.
  POZNÁMKA: Než přistoupíte k výměně baterií, musí být produkt úplně suchý. Po zapnutí bude produkt 

fungovat až dvě hodiny. Poté se automaticky vypne.

• Pokud vodopád přepadává, upravte úhel základny a dotáhněte matici.
• Když je bazén zakrytý, odstraňte vodopád.



3

AAA  1.5V

AAA  1.5V

AAA  1.5V

1 2

3 4

5

3s



4

1 2

3 4

INSTALACE


