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LED yüzme ışığı
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Kullanım Kılavuzutr



Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları
önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.
Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devre-
dildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Ürün sadece evlerin dekorasyonu için tasarlanmıştır ve mekan aydınlatması olarak
uygun değildir. Ürün hem iç hem de dış alanda kullanım için tasarlanmıştır. 
Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi•
vardır!

Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. •
Bu ürün bir düğme pil ile donatılmıştır. Düğme pilin yutulması halinde sadece 
2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Hem yeni hem de eski
pilleri çocuklardan uzak tutun. Pil yuvası doğru şekilde kapanmıyorsa, ürünü
 kullanmaya devam etmeyin ve çocuklardan uzak tutun.
Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüphele-
niyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine•
temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen
bir doktora başvurun.

Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri•
 yerleştirirken mutlaka kutupların (+/–) doğru olmasına dikkat edin.
Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. „Teknik bilgiler“).



Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılma-•
malıdır.

Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kul-•
lanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek
hasarları önlemiş olursunuz.

Gerekiyorsa pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma•
tehlikesi!

Ürün dış mekan kullanımı için tasarlanmıştır ve koruma türü IPX7'ye (1 m derin-•
liğe kadar su geçirmez) uygundur. Derinlere dalmak ürüne zarar verebilir.

Lambayı sadece suda kullanın. Başka sıvılar (yağ, alkol vs.) malzemeye ve•
 lambaya zarar verebilir.

Ürünü tozdan, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklardan koruyun.•

Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri•
kullanılmamalıdır.

Takılmış olan LED’ler değiştirilemez ve değiştirilmeye çalışılmamalıdır. •
LED'in kullanım süresi bitmiş olduğunda ürünü daha fazla kullanmayın.
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İmha etme
Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva
ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

Bu sembolle işaretlenen cihazlar, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız.
Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında 
bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine 
ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.



Pilleri yerleştirme / değiştirme
1.     Lambayı çevirerek açın ve pili artı kutbu (+) yukarıya

bakacak şekilde pil yuvasına yerleştirin.

2.     Su geçirmez özelliğini korumak için lambayı oturana
kadar tekrar çevirerek kapatın.

Açma/Kapama/Zamanlayıcı fonksiyonu
     Lambanın alt tarafındaki şaltere basın …

…  1 defa, zamanlayıcı fonksiyonunu açmak için.
…  2 defa, Lambayı sürekli olarak açmak için 
    (LED 1x kısa yanar, ardından sürekli yanar).
…  3 defa, lambayı kapatmak için.

Zamanlayıcı fonksiyonu: LED aşağıdaki düzende açılır
ve kapanır: 
acık: 6 saat / kapalı: 18 saat / acık: 6 saat vs.
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   Abajuru istenen genişliğe getirin ve bardağın  üzerine
geçirin.

Teknik bilgiler
Model:                   376 119

Pil:                     1 adet CR2032/3 V
Nominal güç:        0,72 Wh

Koruma türü:        IPX7 (1 m derinliğe kadar su geçirmez)
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Lambanın kurulması
      Bir bardağa biraz su doldurun, lambayı belirtil-

diği gibi açın ve şalteri aşağıya bakacak şekilde
suyun üzerine koyun.
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Bardak teslimat kapsamında değildir


