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Wskazówki bezpieczeństwa
Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu
zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała
lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.
W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do celów dekoracyjnych w prywatnych
gospodarstwach domowych; nie służy do celów oświetleniowych. Produkt
może być używany zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.
• Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
• Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne.
Produkt wyposażony jest w baterię guzikową. Połknięcie baterii guzikowej
może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych
poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte
baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli komora baterii
nie zamyka się prawidłowo, nie wolno kontynuować użytkowania produktu
i należy trzymać go z dala od dzieci. W razie przypuszczenia, że bateria została
połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast
zasięgnąć pomocy lekarskiej.
• W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami
i śluzówkami. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu wodą
i natychmiast udać się do lekarza.

• Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone.
Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe
ułożenie biegunów (+/–). Na wymianę należy stosować tylko baterie tego samego
lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).
• Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
• Chronić baterie przed nadmiernym działaniem ciepła. Baterię należy wyjąć
z produktu, gdy jest zużyta lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas
używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek
wycieku elektrolitu.
• W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i produktu. Istnieje ryzyko przegrzania!
• Produkt nadaje się do użytku na zewnątrz i odpowiada stopniowi ochrony IPX7
(wodoszczelność do głębokości 1 m). Głębsze zanurzenie spowodowałoby uszkodzenie produktu.
• Lampki należy używać wyłącznie w wodzie. Inne ciecze (olej, alkohol itp.) mogą
wejść w agresywne reakcje z materiałem produktu i uszkodzić lampkę.
• Produkt należy chronić przed kurzem/pyłem, bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
• Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub
rysujących powierzchnię środków czyszczących.
• Nie ma możliwości i nie wolno wymieniać wbudowanej diody świecącej LED.
Po upływie okresu żywotności diody LED należy zaprzestać używania produktu.

Usuwanie odpadów
Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów.
Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru,
tektury oraz opakowań lekkich.
Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą
być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe!
Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu
oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.
Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów
domowych!
Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte
baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać
do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.
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Wkładanie / wymiana baterii
1.

Rozkręcić obudowę lampki i włożyć baterię
do komory baterii, tak aby biegun dodatni (+)
był skierowany do góry.

2. Ponownie skręcić obudowę lampki do oporu,
aby zapewnić jej wodoszczelność.

Włączanie / wyłączanie / funkcja wyłącznika czasowego
m

Nacisnąć przełącznik na spodzie lampki …
… 1x, aby aktywować funkcję wyłącznika czasowego.
… 2x, aby na stałe włączyć lampkę (dioda LED miga
krótko 1 raz, a następnie świeci światłem ciągłym).
… 3x, aby wyłączyć lampkę.

Funkcja wyłącznika czasowego: Dioda LED włącza się
i wyłącza w następującym rytmie:
wł.: 6 godzin / wył.: 18 godzin / wł.: 6 godzin. itd.

Ustawianie lampki
m

Nalać niewielką ilość wody do wazonu (lub
innego szklanego naczynia), włączyć lampkę
zgodnie z opisem i umieścić ją na powierzchni
wody z przełącznikiem skierowanym do dołu.

wazon nie wchodzi w zakres dostawy

m Uformować abażur w żądany sposób
i umieścić go na wazonie.

Dane techniczne
Model:

376 119

Bateria:
Energia znamionowa:

1x CR2032/3 V
0,72 Wh

Stopień ochrony:

IPX7 (wodoszczelność
do głębokości 1 m)

