AIA- JA TIIGIVALGUSTI
PondoStar LED Set 1

PondoStar LED Set 1 / Set 3 LED kohtvalgusti on mõeldud veealuseks kasutamiseks ja veepinna
välisvalgustamiseks.
Seda seadet ei tohi kasutada isikud, kes pole selle kasutusjuhendi sisuga tutvunud.
Seda seadet tohivad kasutada lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega isikud või
väheste kogemuste ja teadmistega isikud ainult juhul, kui neid jälgitakse või kui neid on
juhendatud seadet ohutult kasutama ja seadme kasutamisest tulenevaid ohte mõistma. Lapsed ei
tohi seadmega mängida. Hoidke seade ja selle toite-juhe lastele kättesaamatus kohas.
OHUTUS
 Turvalisuse tagamiseks soovitame enne kasutamist ja paigaldamist konsulteerida elektrikuga.
 Tiikides ja basseinides kasutatavate seadmete elektrilised ühendused peavad olema vastavuses
EL nõuetega.
 Valgustit tohib kasutada ainult koos kaasasoleva voolualaldiga
 Enne voolualaldit peab toiteliinile olema paigaldatud rikkevoolukaitse, mis ei tohi olla suurem
kui 30mA
 Toitevõrgu voolupinge peab vastama voolualaldi andmeplaadil näidatuga.
 LED lambi võimsus (max 2W) ei tohi ületada voolualaldi andmeplaadil näidatut.
 Valgusti võib paigaldada max 1 meetri sügavusele
 Voolualaldi on mõeldud ruumiväliseks kasutamiseks, temperatuurivahemikus-10C-+35C.
Mitte paigaldada otsese päikesevalguse kätte!
 Halogeenkohtvalgusti on mõeldud kasutamiseks jahedas magedas seisvas vees
temperatuurivahemikus +4C-+35C.
 LED kohtvalgustit ei tohi kasutada juhul, kui ühenduskaablil, voolualaldil või halogeenpirnil
on ilmnenud defekt.
 Elektrilised ühenduskohad tuleb hoida kuivana!
 Valgustit ei tohi kanda ega tõmmata toitekaablist.
 LED kohtvalgusti korpust ei tohi avada eirates käesoleva juhendi instruktsioone (vt lõik
LAMBI VÕI LÄÄTSE VAHETUS).
 LED kohtvalgusti on mõeldud kasutamiseks vaid 12V madalpingega! Suurema pinge
puhul võib muutuda toote kasutamine eluohtlikuks!
PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE
 Enne LED valgusti paigaldust, demontaaži või mistahes muud tegevust antud valgustiga, tuleb
valgusti ja samuti kõik muud tiigis asuvad elektriseadmed lülitada välja toitevõrgust.
 Paigalda voolualaldi võimalikult kuiva ja varjulisse kohta, mis asub vähemalt 2m veepiirist
eemal ja mida ei ohusta üleujutamine.

Aseta LED kohtvalgusti väljavalitud kohta kas siis tiiki sisse või kaldale.
Ankurda valgusti statiiv kividega, et välistada selle paigaltnihkumist või -ujumist.
 Paigalda toitekaabel ja ühenda see voolualaldiga.
 ETTEVAATUST! LED kohtvalgusti võib kuumeneb töötades ja võib tekitada põletuse!
Lase alati valgustil enne igasugust kokkupuudet sellega jahtuda.
PUHASTAMINE
 Lülita valgusti vooluvõrgust välja ja veendu, et seda ei lülitata ilma teie loata uuesti
vooluvõrku.
 Puhasta LED kohtvalgustit puhta sooja veega, ilma puhastuskemikaalideta, pehme harja või
lapi abil. Veendu, et valgusti korpusesse ei satuks vett.
ÜLETALVE HOIDMINE
 Talveperioodiks tuleb LED kohtvalgusti tiigist või tiigikaldalt eemaldada, puhastada(vt.
PUHASTAMINE) ja paigutada sooja ja kuiva ruumi hoiule. Hoida laste käeulatusest
kaugemal.

TEHNILISED ANDMED
 Lambi nominaalpinge
 Voolutarbimine
 Lamp
 Voolulalaldi
 Toitekaabli pikkus
 Kaal

12V/50Hz
max. 2W
LED
230V AC, 50Hz / 12V AC
2m + 7m
1,05kg

GARANTII
1. Garantii kehtib kahe aasta jooksul alates seadme ostmiskuupäevast.
2. Garantii on jõus ainult valmistamis- ja materjalivigade puhul.
3. Garantii kehtib, kui seade on paigaldatud ja seda on kasutatud käesolevate juhiste kohaselt ja ainult
siis, kui seadet pole püütud ise remontida ning kui seade on garantiiremonti saabumisel
täiskompleksne ning nähtavate mehaaniliste vigastusteta.
4. Garantii kaotab jõu, kui rikke on põhjustanud:
 väär paigaldamine, tehniliste näitajate ületamine;
 seadme hooletu hoidmine või sellega ümberkäimine;
 seadme külmumine või ülekuumenemine;
 kõrvaliste osakeste või mustuse sattumine seadmesse, samuti vee sattumine seadmesse
hooletu lambivahetuse käigus;
 toitevoolu pinge kõikumine või vale voolupinge rakendamine seadmele.
5. Garantii ei sisalda seadme mittetöötamisest tulenevate kahjude hüvitamist ega seadme
garantiiremonti või -vahetusse toomise ja sealt viimise läbi tekkivate kulude katmist.
6. Juhul, kui on täidetud kõik ülaltoodud garantiitingimused, teostab maaletooja oma kuludega tootele
garantiiremondi või, juhul, kui remonti pole võimalik teostada, asendab maaletooja rikkis toote
uuega.
7. Maaletooja aktsepteerib garantiinõudel vaid käesolevat dokumenti, kus on müüjafirma nimi,
müügitehingu sooritanud isiku nimi ja allkiri, müüjafirma pitsat, müügikuupäev, garantiitingimustega
tutvunud ja nõusoleku andnud ostja nimi ja allkiri.

Maaletooja:

Müüja ( firma, müüja nimi, allkiri ):

OÜ Akvedukt
Lao 8
Pärnu 80010
tel: 44-78430

Toote nimetus: PondoStar LED Set 1
Müügikuupäev:
Garantiitingimustega tutvunud ( ostja nimi, allkiri ):

