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4 adet büyük boy alkalin pil ile çal

r.

Batmamas için özel dizayn edilmi tir.

IMO Kurallar na Uygundur.
Türkçe- ngilizce kullanma ekilleri üzerinde yaz

NDEK LER

Su geçirmez IP67 Kurallar na uygundur.
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This product operates with 4D alkaline batteries
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4.Part : Battery replacement
3.Part :Operating instructions
Ürününü yakmak
için dik konumda
tutman z
gereklidir.Denize
ne ekilde
dü erse dü sün

1. Can simidi

Ürününü
söndürmek için
yatay konumda
tutunuz.I kl
amand ran n
braketine yatay

dik konumda

konumda
yerle tirmeniz

kalacak ve
yanmaya

gerekmektedir.

ba layacakt r

illuminate the product it must be
held in
an upright position.In
water the product will float in an
upright position and remain
illuminated.

n üstündeki talimat okuyunuz.

2. Can simidi
n Can simidine ba land ipin sa lam olmas na dikkat
ediniz.(En fazla 3 mm. pek halat tavsiye edilmektedir.)
Ba lant lar kontrol ediniz.
3. Her üç ayda bir pillerini kontrol ediniz.

Ürünü yakmak için pillerini
yerle tirmemiz gereklidir.Bunun
için ilk önce üst effaf cam sola
do ru çevrilerek yerinden ç kart r

Daha sonra üst ba lant k sm
ar do ru ç kart larak pil
yuvas na pilleri yerle tirecek
konuma getirilir.

To illuminate the product first
twist off and remove the
transparent glass.

Remove the upper part of the unit.

4. E er sistemle ilgili bir sorun varsa müdahale etmeyip teknik servisimize
gönderiniz.
5. Sert cisimlerle ürüne vurmay z.Tahrip etmeyiniz.(Cam k lmas veya
amand ran n delinmesi gibi durumlar olabilir.Bu tür durumlar
garanti kapsam d
r.)
6. Pil de

iminde Cam iyi s

z.Bo luk b rakmay

z.

7. Pilleri alkalin büyük boy (1,5V.) kullan z .4 Adet alkalin büyük boy pil
ile çal r.Fazla veya az koymay z.Hepsini ayn tarihli
koyunuz.Ayn ekilde yerle tiriniz.
8. Pilleri belirtilen çöplere at

The turn the product off place it
in its bracket in a horizontal
position.

z.(Geri Dönü ümlü çöpler.)

9. Kullan mla ilgili veya anla lmayan eyleri için mutlaka bize yaz

z.

1. Read the instructions on the bouy light
2. Make sure the rope attaching the buoy light to the
(3 mm silk line is recommended).

floatation device is tight

3. Check the batteries every three months.
4. If there is a problem with the system do not attempt to

Can simit braketinde genellikle I kl
amand ra braketi mevcuttur.Braketi
uygun bir yere monte ediniz.Not:SDM
Can simidi
na uygun braket al z.

Repair it on your own, but instead consult our technical
service.

Özellikler alkalin olmas gereken büyük boy pillerden 4 tane pile art –
eksi gözüktü ü ekilde paralel yerle tirilir.
Not:Pil yerle imine dikkat edin ters olmas durumunda yanmayabilir.

Generally there is a Buoy Light bracket
on the floatation device. Mount the
bracket to an appropriate place. Note:
Purchase an appropriate bracket for

Then insert 4 D batteries one on top of the other.
Note: If the batteries are not inserted correctly the product will not

5. Do not strike the product with hard objects. Do not damage
it.This may result in broken glass or punctured floatation
device. This may also void the warranty.
6. When changing batteries make sure to tighten the glass
cap. Do not live any gap.
7. Use 4 D batteries (1,5V). Do not put more or less. Use fresh batteries.
Insert the batteries in proper direction.
8. Dispose of the used batteries appropriately (recycle them).
9. Contact us if you have any questions or comments.

kl amand ra braketine amand ra
ters gelecek ekilde yerle tiriniz. pini
de can simidine uygun bir yere
sa lay z.I
n kapal okudu undan
emin olunuz.
Place the buoy light into bracket on the
floatation device upside down. Secure
the buoy light rope to an appropriate
spot on the flotation device. Make sure
the light is off.

Sonras nda yay k sm pilin üstüne
deyecek ekilde yayland rarak
itiniz.
Push the batteries to touch the
electrical contact.

effaf cam
sola do ru
çevrilen cam s
z.Sistemimiz
çal r duruma gelmi tir.
Not:Cam iyi s
z, bo luk
rakmay z.
Replace the transparent glass.
Twist to the left and firmly tighten.
Now your system is ready to work.
Note: The glass cover must be
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