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Svalende LED Vandfald

VEDLIGEHOLDELSE
Opbevares tørt, når ikke i brug.

Model nr.60322
DC 4.5V      Maks. 0.3W      IP66      
Maks omgivelsestemp.: 45ºC      klasse 2 kreds
ADVARSEL
LÆS OG FØLG ALLE ANVISNINGER
GEM DENNE VEJLEDNING
Lyskilden i dette armatur kan ikke udskiftes. Når lyskildens levetid er udløbet, skal hele 
armaturet udskiftes.

Forholdsregler med batterier
• Bland ikke gamle og nye batterier.
• Sammenbland ikke alkaliske standard (kul-zink) eller genopladelige
  (nikkel-kadmium)-batterier
• Kontroller, at batterierne isættes, så polerne vender rigtigt (+ og -).
• Batteriet må ikke kortsluttes.
• Forsøg aldrig at genoplade primære batterier, da det kan forårsage lækager, brand eller 

eksplosionsfare.
• Genopladelige batterier skal fjernes fra dette produkt før de oplades.
• Forsøg aldrig at adskille eller åbne batterier, da dette kan medføre forbrændinger fra 

kemikalierne.
• Fjern batterierne fra udstyr, der ikke skal bruges i længere tid.
• Brugte batterier skal fjernes fra dette produkt.
• Bortskaf ikke produktet og dets batterier ved at brænde dem. Se anvisningerne til 

bortskaffelse i den lokale lovgivning.
• Batterierne må ikke udsættes for høj varme som sollys, ild eller lignende.
• Hold batterier uden for børns rækkevidde.
• Anvend kun AAA batterier (medfølger ikke).

BORTSKAFFELSE
Produkter med indbygget elektronik må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet.
De skal indleveres til en genbrugsstation, hvor det er muligt. Kontakt de lokale 
myndigheder eller forhandleren for råd om genbrug.

LED batterienhed
• Isæt 3 AAA batterier (medfølger ikke).
• Tryk én gang på knappen: Produktet tændes.
• Tryk igen: Skifter til lysshow.
• Tryk på knappen og hold den nede i 3 sekunder: Sluk for vandet.
  BEMÆRK: Hold produktet helt tørt ved udskiftning af batterier. Produktet varer i op til to timer, efter at det 

er tændt. Derefter slukkes det automatisk.

• Hvis vandfaldet stadig løber, skal fodens vinkel tilrettes og møtrikken spændes.
• Når bassinet er tildækket, skal vandfaldet fjernes.
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