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BRUGERVEJLEDNING
Læs og overhold denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet

ADVARSEL
LÆS OG FØLG ALLE ANVISNINGER
GEM DENNE VEJLEDNING
Lyskilden i dette armatur kan ikke udskiftes. Når lyskildens levetid er udløbet, skal hele 
armaturet udskiftes.
Må kun bruges under kompetent opsyn.

Forholdsregler med batterier
• Bland ikke gamle og nye batterier.
• Bland ikke forskellige typer batterier. Sammenbland ikke alkaliske standard (kul-zink) eller 

genopladelige (nikkel-kadmium)-batterier.
• Kontroller, at batterierne isættes, så polerne vender rigtigt (+ og -).
• Batteriet må ikke kortsluttes.
• Forsøg aldrig at genoplade primære batterier, da det kan forårsage lækager, brand eller 

eksplosionsfare.
• Genopladelige batterier skal fjernes fra dette produkt før de oplades.
• Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen.
• Forsøg aldrig at adskille eller åbne batterier, da dette kan medføre forbrændinger fra 

elektrolytten.
• Fjern batterierne fra udstyr, der ikke skal bruges i længere tid.
• Brugte batterier skal fjernes fra dette produkt.
• Bortskaf ikke produktet og dets batterier ved at brænde det. Se anvisningerne til 

bortskaffelse i den lokale lovgivning.
• Batterierne må ikke udsættes for høj varme fra f.eks. sollys, ild eller lignende.
• Anvend kun AA batterier (medfølger ikke).
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Antal

Tekniske specifikationer

Varenummer Navn Spænding Frekvens IP
kapslingsklasse Batteri Kompatibilitet

530-3000Gal
(2.006-11.355L)

pumpe
3 X AA

(Not Included)IP 670.5 WDC 4.5 V
Soothing LED
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Vedligeholdelse og opbevaring
1. Opbevares tørt, når det ikke er i brug.
2. Fjern venligst batterierne, hvis produktet ikke skal anvendes i længere tid.
3. Brug en tør klud til at rengøre produktet.
4. Tab ikke produktet. Det kan gå i stykker.

Produkter med indbygget elektronik må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. De skal indleveres til en 
genbrugsstation, hvor det er muligt. Anvisninger for genbrug kan fås hos de lokale myndigheder eller forhandleren.

Vigtigt: Til opsætning eller i tilfælde af vedligeholdelse

1. Sluk for filtreringssystemet, og sluk eller bloker derefter vandhanen.
Advarsel: Kontroller, om pakringene er sat på tilkoblingen til vandslangen.
Vigtigt: Udluft filtreringssystemet efter første opsætning og hver gang efter vedligeholdelse. Se flere oplysninger i 
brugsanvisningen til filtreringssystemet.

2. Lysfunktion: Vandfaldet er udstyret med LED-lys.
- Tryk på tænd/sluk-knappen, og LED lyset tændes i 7 skiftende farver.
- Tryk på startknappen igen, LED lyset låses i én farve.
- Hver gang, der trykkes på startknappen, ændres og låses lyset i en ny farve.
- LED-lyset slukkes med et langt tryk på tænd/slukknappen (produktet har automatisk slukfunktion efter 2 timer).
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