
lnstrukcja obstugi 

Jet Light - EinlaufdUse mit 
LED-Beleuchtung 
Jet Light- inlet nozzle with LED lighting 

 111111111 Jet light - Dysza wlotowa z ošwietleniem LED 



A Uwaga 
Przed zainstalowaniem produktu prosimy o 
zapoznanie si� z ponižszymi instrukcjami i 
instru kcja mi dotyczqcym i bezpieczenstwa. 
Nieprzestrzeganie tych instrukcji bezpieczenstwa 
može prowadzié do obražen lub uszkodzenia mienia. 

Dwazne ostrzezenie 
Ten podr�cznik užytkownika zawiera wažne 
informacje dotyczqce instalacji produktu. 

U WAZNE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

Podczas instalacji i užytkowania tego urzqdzenia 
elektrycznego na ležy przestrzegaé podstawowych 
za sad bezpieczenstwa. 
To swiatto može byé instalowane tylko na 
basenach niezabudowanych - nie w basenach 
wbudowanych w žadnych okolicznosciach. 
Basen musi mieé maksymalnq gt�bokosé wody 120 
cm. 
Dyszy z oswietleniem LED nie wolno stosowaé w 
basenach terapeutycznych, wannach z 
hydromasažem, whirpoolach i jacuzzi. Aby 
zapobiec poraženiu prqdem, w przypadku awarii 
zlecaj napraw� diody LED przez doswiadczony 
personel. 
Ten produkt može byé užywany tylko jako dysza z 
cisnieniem wody w kierunku od pompy filtrujqcej 
do basenu. 
Odwrotne užycie - ssanie wody z basenu jest 
za bran ione. lstn ieje ryzyko poražen ia prqdem. 
Podtqcz produkt do uziemionego gniazdka 
zabezpieczonego bezpiecznikiem. 
Skontaktuj si� z wykwalifikowanq osobq, jesli nie 
masz pewnosci, czy gniazdo jest zabezpieczone. 
Nie užywaj žadnych przedtužaczy. 
Ustaw swój basen tak, aby byt min. 10 metrów od 

gniazdek, oswietlenia i linii energetycznych, które 
nie Sq zabezpieczone wytqcznikiem. lstnieje ryzyko 
obražen. Za instaluj ten produkt tylko wtedy, gdy w 
scianie basenu znajduje si� odpowiedni otwór na 
oswietlonq dysz�. 

Steinbach 

Uwaga 
Niebezpieczenstwo prqdu elektrycznego. Wytqcz zasilanie 
przed przystqpieniem do obstugi produktu. 
Nieprzestrzeganie tych srodków ostrožnosci može 
spowodowaé smieré lub powažne obraženia. 
Produkt naležy podtqczaé wytqcznie do uziemionych, 
chronionych gniazdek. W przeciwnym razie može to 
prowadzié do powažnych obražen, a nawet smierci. 

I Dane techniczne

6 bialych diod LED o duzej mocy 

Wlot z transformatorem 

Kabel polqczeniowy o dlugosci 7 m 

Do wszystkich basenów niezabudowanych 

Transformator: 230V SOHZ / 12V SOOMA 6W 

? Montaž

Do basenów niezabudowanych 
Opusé wod� w basenie ponizej poziomu otworu, w którym ma byé 
za montowa na dysza. 

1. Odkr�é plastikowy gwint z przodu dyszy. 
Zobacz Rysunek 2 
Pozycja 1: 1 ½" przystawka 
Pozycja 2: O-ring 
Pozycja 3: Gwint z tworzywa sztucznego 
pozycja 4; Gumowa uszczelka 
Pozycja 5: Przednia cz�sé dyszy 

Uwaga: Nie otwieraj przedniej cz�sci dyszy w miejscu, w którym znajduje si� 

dioda LED. Spowoduje to uniewainienie gwarancji 

2. Odlqcz istniejqcq dysz� 

Zobacz Rysunek 3 

Pozycja 1: Wqz 
Pozycja 2: Sciana basenu 
Pozycja 3: Folia basenowa 
Pozycja 4: lstniejqce dysze 
Pozycja 5: Adapter w�za 
Pozycja 6: Gwint

3. W przygotowany otwór wlozyé przód dyszy i dokr�cié plastikowy gwint. Upewnij 
si�, ze jest tez duza gumowa uszczelka. Zapobiegnie to uszkodzeniom wierzchnich 
materialów i wlasciwemu uszczelnieniu. 

Widzieé. Rysunek 4 

Pozycja 1: 1 ½" przystawka 
Pozycja 2: O-ring 
Pozycja 3: Sciana basenu 

4. Wkr�é korícówk� 1 ½" i upewnij si�, ze umocowales O-ring. Wszystko bardzo 
dobrze dokr�é - unikaj ewentualnych wycieków w urzqdzeniu. 

Zobacz Rysunek 4 
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Pozycja 1: 1 ½" przystawka 
Pozycja 2: O-ring 
Pozycja 3: Sciana basenu 

5. Wkr�cié adapter w�za 1 ½" do przygotowanej dyszy do adaptera 1 
½". 

Zobacz Rysunek 5 

Pozycja 1: Adapter w�za z gwintem 1 ½" 
Pozycja 2: 1 ½" przystawka 
Pozycja 3: Sciana basenu 
Pozycja 4: Przód dysz 

6. Pociqgnij ten wqz polqczeniowy na adapter w�za i zabezpiecz zlqczkq 
w�za 

Zobacz Rysunek 6 

Pozycja 1: Wqz 
Pozycja 2: 1 ½" przystawka 
Pozycja 3: Sciana basenu 
Pozycja 4: Adapter w�za z gwintem 1 ½" 
Pozycja 5: Przód dysz 

7. Podlqcz kabel polqczeniowy do transformatora. 
Zobacz Rysunek 7 

r Przechowywanie i zimowanie 

Aby zapobiec uszkodzeniu tych dysz w zimie, obniz poziom wody 
ponizej poziomu dysz. Odlqcz dysze od zasilania i przechowuj 
transformator w suchym miejscu. 

Zachowaj t� instrukcj� na przyszlosé! W przypadku przekazania 
produktu w inne r�ce nalezy dolqczyé niniejszq instrukcj�! 
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