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Säkerhet: Läs instruktionerna noga före användning och spara för framtida bruk. 
Garantin sätts ur spel vid felanvändning. Använd endast produkten med medföljande 
tillbehör, dvs. inte i kombination med andra produkter. Det kan orsaka skada.

Laddare: Håll borta ifrån vatten, värmekällor och eld. Håll utom räckhåll för barn. Rör 
inte laddaren under laddning. Öppna inte laddaren - vid problem kontakta säljaren. 
Dra ur kontakten när laddningen är klar. Ladda inte andra produkter än den medföljan-
de lampan med laddaren. Rengör vid behov med kontakten urdragen med lätt fuktig 
trasa, torka ordentligt innan användning. Laddaren är endast för inomhusbruk och får 
inte bli bli våt. Förvara torrt.

Lampa: Exponera inte för eld eller värmekälla. Öppna inte lampan - garantin sätts ur 
spel, det kan medföra försämrad vattentäthet och risk för elchock. Ladda inte lam-
pan på annan laddstation än den som medföljer. Lampan är stark, men kan repas vid 
ovarsam hantering. Lampan är tålig men för längsta livslängd; undvik långa perioder i 
vatten, pool och starkt solljus.

INSTRUKTIONSMANUAL



Kartongen innehåller: 
Lampa, Fjärrkontroll & Laddstation

Kartongen innehåller: 
Lampa, Fjärrkontroll & Laddsladd

+ ++ +

Färgvalsknapp: Under lampan finns en Färgvalsknapp. Tryck en 
gång för att tända lampan. Tryck fler gånger för att bläddra mel-
lan färger och färgskiftningsprogram. Håll in ca 2 sekunder för att 
stänga av. 

Huvudströmbrytare: Vissa Moodlight modeller har en extra huvud-
strömbrytare brevid färgvalsknappen undertill. Den måste klickas in 
i ON-läge för att lampan ska lysa - använd laddsladden för att trycka 
in försiktigt ca 2-3 mm. Lampan lyser då med ett starkt rött sken som kan ändras med 
färgvalsknappen (eller fjärr). Normalt används inte huvudströmbrytaren mer efter det. 
Bara när lampan inte ska användas på väldigt lång tid kan huvudströmbrytaren slås av 
för att spara på batteriets livslängd. Slå sedan på den när den tas fram igen. 
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Laddning: Om lampan inte lyser kan det vara dags att ladda den. Vid lågt batteri kan 
lampan signalera genom att blinka eller bara lysa en stund för att sedan stänga av sig 
själv. Ladda direkt när nivån är låg för att maximera batteriets livslängd. 
- Laddstation: indikatorn på plattan lyser rött när lampan laddas & grönt vid fulladdat.
- Laddsladd med indikatordiod: lyser rött vid laddning & grönt vid fulladdat.
- Huvudströmbrytare: lampan lyser svagt rött vid laddning & svagt blått vid fulladdat.

Ladda lampan i minst 6 timmar. Koppla bort ifrån nättutaget när färdigladdat. Efter ca 
5-6 fulla laddningar och urladdningar når batteriet sin fulla kapacitet.

Lystid: ca 5-15 timmar beroende på färgval, ljusstyrka, blinkprogram mm. Batteriet har 
väldigt lång livslängd, så lystiden på varje laddning kan komma att kortas med åldern.

Fjärrkontroll: Dra ut plastbiten som hindrar strömkretsen. Byt ut fabriksbatteriet till 
nytt batteri vid behov. Fjärren är ej vattentät. Följ direktiven under Säkerhet ovan. 
Ta ur batteriet om det inte används på länge. Knappar: Ljusstyrka/dimmer, On/Off, 
Direktval 16 färger + 4 färgskiftningsprogram. Räckvidd ca 3m.

Återvinning: Kontakta din lokala återvinningsstation. Lampan kan återvinnas som plast 
och ljuskälla samt laddare som elavfall.

Tekniska speci ikationer: 
Adapter: AC110V-240V, 50/60HZ
Batterikapacitet: 1800 Mah
Laddstation: DC 7,5V 600 mA eller DC 5V 1000 mA
Laddningstid: 6 tim
Lystid: 5-15 tim
Räckvidd fjärr: 3 m
Batteri fjärr: CR2025
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Moodlight marknadsförs av:
Riopool AB | Tuna Industriväg 35 | 153 30 JÄRNA 

08-128 757 57 | info@riopool.se | www.riopool.se

Komplettera med fler Moodlights!
Värdekod: MOOD
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-10%  På ditt nästa köp av 
Moodlight. 

(Gäller vid ett köptillfälle på 
www.riopool.se)


