
(1) De magneetsterkte is 5000 Gauss. Opmerking: Een hoge tempe-
ratuur zal demagnetiseren, en het magnetisme zal verdwijnen
wanneer de temperatuur hoger is dan 55 C.
(2) Aangezien zowel de magneet als de zuignap onderhevig zijn aan
verticale krachten, moeten zij beschermd worden tegen externe
zijwaartse krachten tijdens het gebruik. Ze mogen niet worden
geplaatst op plaatsen waar water-of luchtstroming is, anders
kan het product verschuiven.

HANDLEIDING
ZWEMBADVERLICHTING

De zwembadverlichting kan zowel op een droog als nat oppervlak gebruikt
worden. Denk aan een: zwembad, aquarium, vaas, bleompot, vistank,
badkamer, hottub, gang, kelder of garage.

Timer uitzetten

Vermogen:
LED:
Waterdicht:
Dimbaar:
Besturing door:
Kleur:
Dynamisch:
Timer:
Batterij:

Afstandsbediening Batterij:
Beste Afstandsbediening Bereik:

Max bereik afstandsbediening:
Levensduur batterij:

0.3 - 1.3W
13 LEDs
IP68
Ja
Afstandsbediening
16 kleuren
Flash, Fade, Smooth
2u, 4u, 6u, uit
3x AA (voor 8.59cm, niet inbegrepen)
3x AAA (voor 7.01cm, niet inbegrepen)
1x CR2025 knoopcel (meegeleverd)
30M
1M W(Water)
30M (Lucht)
20 - 120 uur (afhankelijk van de batterijen
en weergavemodus)

13 LEDS Magneet Afstandsbediening IP68
Waterdicht

AA-batterij 16 KleurenZuignap

Algemene beschrijving
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Aanzetten & Timing
controleren
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Helderheid +3

Helderheid -4

3 Timeropties5

Zet uit6

3 dynamische modi7

Witte Kleur8

Druk op deze knop om
verschillende kleuren
te combineren

9

Knop "2u"
Als je op deze knop drukt dan zal de verlichting 2 uur aanstaan en 22
uur uit. Dit proces verloopt verder automatisch en werkt elke dag zo 

1 Verplaats of verwijder de afdichtring niet. Zorg ervoor dat de afdichtings-
ring in de juiste positie zit, zorg er vooral dat de binnenste afdichtring
in de groef blijft.

2 Draai het deksel zo strak mogelijk aan totdat het niet meer strak kan
worden aangetrokken om het volledig waterdicht te maken. Leg het
vervolgens in het water.

3

Houd de afstandsbediening uit de buurt van water, want het is slechts
IP68 waterbestendig is.

4

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar.5

Kijk bij het starten niet rechtstreeks in de lamp.6 Het wordt aanbevolen om het batterijniveau te controleren. Wanneer
het indicatorlichtje rood blijft, betekent dit dat de batterij laag is,
vervang dan de batterij voor een nieuwe. Een lager vermogen zal
de gevoeligheid van de afstandsbediening verzwakken.

3

Het kan gestoord worden door signalen uit de buurt. Als het niet
op afstand kan worden bediend, probeer dan andere signaalbronnen
uit te schakelen of verkort de afstand tot de verlichting.

o

4

Het kan worden gebruikt in de lucht en onder water op een vlak en
glad oppervlak.
Elk smeermiddel, zoals douchegel, enz. zal het vernietigen. Daarom is
het zeer belangrijk om het oppervlak schoon te maken voordat je
de zuignap installeert.

1

Let op de gebruiksomgeving. Het product kan niet worden gebruikt in
zout water of in een bubbelbad. Gelieve het product te verwijderen
bij het desinfecteren van het zwembad.

2

3

Als je het voor een lange tijd niet gebruikt verwijder dan de batterij.
Dit zal helpen om de batterij-energie te sparen en de levensduur
te verhogen.

4

Het product wordt gevoed door een batterij. Tijdens het gebruik zal
de helderheid van de verlichting samen met de batterijspanning
lichtelijk afnemen.

5

Verwijder voor gebruik de plastic isolatiefolie aan de onderkant
van de afstandsbediening.

1

Het maximale bereik van de RF afstandsbediening is 30 meter (in de
lucht) en 2 meter (onder water). Het wordt aanbevolen dat de optimale
afstand van de afstandsbediening minder is dan 0.5 meter onderwater

2

Als je de lamp lange tijd niet gebruikt, druk dan lang op de "OFF"
knop om uit te schakelen.

om een betere en nauwkeurige besturingsreactie te verzekeren
(Water kan kan sommige signalen absorberen).

3

Gelieve geen batterijen van lage kwaliteit te gebruiken, anders zal het
de helderheid en levensduur van de verlichting verminderen.

1

Wij raden je sterk aan om alkaline batterijen te gebruiken en geen
oplaadbare batterijen.

2

Het product zelf is IPX8 waterdicht. Er zijn waterdichte rubberen ringen
bij de verbinding tussen de bovenste en onderste behuizing van het
product om het binnendringen van water te voorkomen. Wanneer u de
batterij vervangt, draai deze dan stevig vast voordat je hem in het water
plaatst. Plaats hem niet in het water zonder dat hij vastgedraaid of
gedraaid.

7

Gebruik het niet onder heet water aangezien dit de LEDs kapot kan
maken waardoor het product niet meer goed werkt. De bedrijfs-
temperatuur van het product is 0 - 40 C.

2 Andere timer opties zijn hetzelfde
"4u": aan voor 4 uur, uit voor 20 uur;
"6u": aan voor 6 uur, uit voor 18 uur
"TIME OFF": Zet de timer uit, het indicatielampje blijft branden totdat
  de batterij wordt uitgeschakeld.

3 Controleer de resterende tijd van de timer
Druk op de ''on'' knop en tel hoe vaak de lichten knipperen. Dit
weergeeft het aantal uren dat over is.

Tips voor timeroptie

Waterdichte Vaardigheden

Batterij tips

Instructies afstandsbediening

Tips

Dichtingsring
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