
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(PL) Lampa basenowa LED RGB - Instrukcja montażu i użytkowania.

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Lampa basenowa LED RGB przeznaczona jest do podświetlania wody
w przydomowych basenach ogrodowych, lub innych podobnych zbiornikach z wodą nieagresywna,.

Użytkowanie produktów Ascoied - zasady ogólne:
Przed rozpoczęciem instalacji produktu Ascoied, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją montażirótaz
zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Niezbędne jest ścisłe stosowanie się do podanych wskazówek i zachowanie tego
dokumentu przez cały okres użytkowania produktu. W niniejszej instrukcji opisany jest sposób montażu i uruchomienia
niniejszego produktu. Instalowanie lub używanie produktu poza zakresem stosowania określonym przez Ascoied jest
niedozwolone. Nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji, spowoduje zwolnienie producenta z
odpowiedzialności oraz utratę gwarancji. Ascoied nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w normach i standardach
wprowadzone po publikacji niniejszej instrukcji. Ascoied oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi
wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy 1999/5/CE.

Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:
- Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub

mentalne są ograniczone, lub przez osoby nie posiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że mogą one korzystać, za 
pośrednictwem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, z nadzoru albo wcześniej udzielonych im instrukcji
dotyczących obsługi produktu.

- Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się produktem.
- Nie dopuścić do upadku, przewiercenia lub demontażu (rozkładu na części) tego urządzenia pod groźbą anulowania

gwarancji.
- Aby odłączyć produkt, lub go zdemontować, zawsze należy chwytać za wtyczkę zasilania, lub urządzenie.

Nigdy nie ciągnąć bezpośrednio za przewód zasilania.
- Nie wystawiać niniejszego urządzenia na działanie wysokich temperatur, ani na długotrwałe, bezpośrednie

działanie promieniowania słonecznego.
- Urządzenie przechowywać w temperaturze 0-35* C

Montaż Lampy basenowej LED RGB:
1. Lampę zanurz w wodzie na głębokości do 2m, przewodem zasilającym do góry.
2. Przyciśnij zamontowanie w lampie przyssawki do gładkiej ściany basenu.
3. Przewód elektryczny jest zakończony zasilaczem z wtyczką, ułóż go w sposób bezpieczny dla komunikacji

i uszkodzeń mechanicznych.
4. Zasilacz podłącz do gniazda 230V, które jest zabezpieczone przed wodą, czy uszkodzeniami mechanicznymi

(wnętrze domu, altanki ogrodowej itp.)
5. Czerwonym przyciskiem na pilocie uruchom lampę. Steruj natężeniem światła, kolorami i częstotliwością

zmian zgodnie opisami na nim.

Uwaga:
- Używaj lampy tylko gdy jest ona zanurzona w wodzie.
- Lampa jest hermetyczna. Pilot i zasilacz nie są wodoodporne.
- Lampa zasilana jest prądem elektrycznym o bezpiecznym napięciu 12V. Nawet w przypadku mechanicznego uszkodzenia

przewodu zasilającego - jest on bezpieczny. Jednakże dla poprawności działania produktu, należy regularnie sprawdzać,
czy przewód zasilający nie jest przycięty lub uszkodzony przez ostre krawędzie. W przypadku wątpliwości co do właściwego
zainstalowania lampy, lub konieczności zastosowania dodatkowego przedfużacza, zleć jej zamontowanie elektrykowi.

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


