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Montavimo instrukcijos 

Pastaba: Atidarydami pakuotę nenaudokite aštrių daiktų  

1 žingsnis: nuimkite viršutinį dangtelį, esantį ant stulpelio. 
2 veiksmas: užpildykite iki maksimalios linijos, pažymėtos akrilo vamzdelyje. Vandenį patartina keisti kas 2 
savaites. 
3 žingsnis: Jei naudosite dekoratyvines žuveles, prieš įdedami jas į vamzdelį nuskalaukite jį šiltu vandeniu apie 
3-5 minutes. Supurtykite, kad neliktų burbuliukų. 
4 žingsnis: Uždėkite dangtelį ant stulpelio. 
5 veiksmas: įkiškite jungties kištuką į pagrindinį lizdą ir transformatorių į maitinimo lizdą. 
6 žingsnis: Paspauskite ant gaminio pagrindo esantį įjungimo mygtuką. 

 

Saugos instrukcijos 
 

Pastaba: Atidarydami pakuotę nenaudokite aštrių daiktų 
 
 

Prieš naudodami gaminį, įsitikinkite, kad visi tvirtinimo elementai yra sandarūs ir suaugęs asmuo viską patikrino. 
Ši LED lempa nėra žaislas, ir ji turi būti naudojama tik pagal paskirtį. 
Produkte yra nedidelių dalių, kuriomis galima užspringti. 
Pastatykite lempą ant lygaus paviršiaus. 
Šis produktas netinka naudoti gyvoms žuvims. 
Nebandykite perkelti užpildyto gaminio. 
Pastatykite ten, kur gaminys negalėtų būti nuverstas. 
Ši lempa priklauso lll klasei, todėl jos negalima tiesiogiai prijungti prie elektros tinklo be transformatoriaus, kuris įeina į 
kompleksą. 



Valydami ar keisdami vandenį, pirmiausia atjunkite gaminį nuo elektros tinklo. 
Šiame gaminyje yra judančių dalių, todėl tikėtinas triukšmas ir vibracijos. 
Valymui naudokite tik švelnų muilą ir vandenį, nenaudokite abrazyvinių medžiagų. 
Šis produktas nėra skirtas asmenims (įskaitant vaikus), turintiems mažesnes fizines, jutimo ir psichines galimybes, arba 
patirties ir žinių trūkumą, nebent asmenys, atsakingi už jų saugumą, juos prižiūri ir leidžia naudotis produktu. 
 

Nuotolinio valdymo funkcijos įvedimas   

                                                                                      
                                             1) Padidinkite ryškumą 
                                                                 2) Sumažinkite ryškumą 
                                                                 3) Išjunkite šviesą 
                                                                 4) Įjunkite šviesą 
                                                                 5) Burbulai = Įjungti / išjungti  
                                                                 6) Mirksėjimas = automatinis spalvų keitimas 
                                                                 7) Šviesos blyksnis = šviesos blyksnio disko funkcija 
                                                                 8) Vienspalvė šviesos konversija 
                                                                 9) Lėtai mirksinti šviesa 
                                                               10) Spalva = 15 skirtingų spalvų 
                                                      Pastaba: Nuotolinio valdymo pultas nėra atsparus vandeniui! 

 

Senus ir naudotus maitinimo elementus ir elektros prietaisus būtina tinkamai rūšiuoti – NEMESKITE jų į šiukšlių dėžę! 
Išmeskite juos tam skirtuose surinkimo punktuose 

 

Jei turite klausimų, rašykite mums; 

sales@play-learn.co.uk 

 


