
Diamond Lux-lights (Day, Moon, Sea, Sun)

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen 
käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa 
tarvetta varten. Tuotteelle annetaan 
vuoden takuu, mikäli tuotetta käsitellään 
ohjeiden mukaisesti. Takuu ei koske 
paristoja eikä akkuja. Pidätämme oikeuden 
teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa 
mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos 
laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota 
yhteys asiakaspalveluun: 
www.diamondluxlights.com

Turvallisuus
•Valaisin ei ole luokiteltu 

turvallisuusvälineeksi
•Valaisin ei kestä upottamista
•Emme vastaa ohjeidenvastaisesta 

käytöstä
•Älä käytä valaisinta paikoissa, joissa 

se voi altistua kaasuille, höyrylle 
tai pölylle.

•Käytä Sun-mallissa (aurinkokennolla 
varustettua) ladattavaa akkua

•Tuotetta ei saa muuttaa millään tavalla
•Laitteen korjauksen saa suorittaa 

ainoastaan ja vain asiantuntija.
•Korjauksessa saa käyttää ainoastaan 

alkuperäisosia.
•Älä anna lasten leikkiä tuotteella

•Älä koskaan käytä Sun-mallissa 
paristoja.

•Jos jokin osa valaisimesta rikkoontuu, 
poista valaisin heti käytöstä

•Aurinkokennossa on lasiosia, jos 
kenno rikkoontuu poista valaisin 
heti käytöstä ja varo lasinsirpaleita

Tuotekuvaus
Valaisin, joka on tarkoitettu asennettavaksi 
kaidetolppaan. Mallit, joissa on 
aurinkopaneeli tai hämäräkytkin, syttyvät 
automaattisesti illan hämärtyessä. Mallit, 
joissa on manuaalinen kytkin, voidaan 
sammuttaa tarvittaessa. Valaisinkokonaisuus
koostuu kahdesta identtisestä valaisimesta, 
jotka yhdistetään kaidetolpan ympärille 
yhdeksi valaisimeksi.
Tuote sisältää:
•takakansi 2 kpl
•valaisinrunko 2 kpl
•paristot 8 kpl  (AAA/LR03)
•piirikortti 2 kpl
•led-valo 6 kpl
•katkaisija 2 kpl
•johtoja
•ulkokiinnitysruuvit 4 kpl (3 mm)
•mutterit 12 kpl (3 mm)
•kiinnitysruuvit 12 kpl
•aurinkokenno 2 kpl (Sun-mallissa)
•torx tx 6 -kärki 1 kpl

Asennus
Asennuksessa tarvitset ruuvimeisselin 
(ristipää) ja 3 mm:n kiintoavaimen tai 
pienen jakoavaimen. Irrota valaisimet 
toisistaan avaamalla korvaruuvit (4 kpl). 
Valaisin on suunniteltu asennettavaksi 25 

mm:n kaidetolppaan. Tarkista kaidetolpan 
paksuus, koska niiden ulkomitat voivat 
vaihdella.
Tolpan paksuuden ollessa alle 25 mm tulee 
kohtaan, joka osuu kaidetolpan ulkopintaan,
laittaa elastista teippiä tai vastaavaa, jotta 
valaisin kiinnittyy tukevasti. Tolpan 
paksuuden ollessa yli 25 mm tulee olla 
varovainen kiristettäessä valaisinta, jotta 
korvake ei vaurioidu. Ruuvia ei saa 
koskaan ruuvata liian tiukalle, koska 
korvake voi murtua. Valaisimet 
kiinnitetään kaidetolpan ympärille neljällä 
ruuvilla ja mutterilla.

Paristojen vaihto
Asennuksessa tarvitset ruuvimeisselin 
(ristipää) ja 3 mm:n kiintoavaimen tai 
pienen jakoavaimen, torx-meisselin tai
-kärjen tx6.
Suorita paristojen vaihto kiinteällä alustalla 
irtoavien osien vuoksi.
Irrota valaisin kaidetolpasta 4 ruuvia, varo 
pudottamasta valaisinta
Avaa takakannessa olevat 6 ruuvia (torx- 
kärki tx6). VARO VÄLIMUTTEREIDEN 
IRTOAMISTA
Katso kuvasta; irrota ensin ruuvi oikealta 
puolelta ja sitten vasemmalta puolelta 
ristiin,  ja viimeiseksi keskellä olevat ruuvit.

Avaa kansi varovasti sillä takakannessa 
olevat paristot on yhdistetty valaisinosaan 
kahdella johdolla. Mikäli vedetään väkisin 
tai liiallisella voimalla, johdot ja valaisin 
voivat vioittua. Johtojen vioittuessa poista 
valaisin heti käytöstä ja korjauksen saa 
suorittaa vain valtuutettu korjaaja. Poista 
paristot varovasti paikoiltaan. Asenna uudet 
paristot paikoilleen. Huomaa plus (+) ja 
miinus (-) navat. Väärin asennettuna tuote 
voi vioittua ja aiheuttaa oikosulun. Aseta 
ulkokuoren korvaosiin välimutterit (4 kpl) 
ja paina paristokotelo ulkokuoreen kiinni 
varovasti. Tarkista, että kuoret sopivat 
siististi yhteen. (johtoja tai muita osia ei ole 
välissä). Kiinnitä paristokotelon 
kiinnitysruuvit (6 kpl) takaisin pakoilleen. 
Älä ruuvaa liian tiukalle, sillä ulkokuoren 
kierteet voivat murtua. Katso edellisestä 
kuvasta; ensin ruuvi oikealle puolelle ja 
sitten vasemmalle puolelle ristiin ja 
viimeiseksi pohjaruuvit. Tarkista, että 
takakansi menee helposti paikalleen, eikä 
rakoja näy.
Asenna valaisin takaisin paikalleen kuten 
kohdassa asennus kerrotaan.
Huolto ja ylläpito

Pyyhi valaisin tarvittaessa kevyesti 
kostutetulla liinalla.
Älä käytä hiovia puhdistusaineita tai 
liuottimia.

Kierrätys
Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat 
sen käytöstä. Huomioithan, että 
valaisimessa on ongelmajätettä.
Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi 
jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot
Akku 1-4 kpl AAA/R03 (1,2 V)
Paristo1-4 kpl AAA/LR03 (1,5 V)

Kiitos että valitsit tuotteemme, olet 
tehnyt hyvän investoinnin itsellesi!
Olen niin monesti kompastellut kannella, 
jopa kävellyt veneeni ohi. Otsa-, 
taskulamput ja myrskylyhdyt öljyineen on 
tuttu juttu. Päätin, että on oltava olemassa 
parempi tapa saada turvallista valaistusta 
veneeni kannelle. Valaisin on oltava helposti
kiinnitettävä, johdoton sekä huomaamaton. 
Näin syntyi Diamond Lux -lights.

”Turvallinen liikkuminen kannella on 
ehdoton edellytys viihtyisälle veneilylle.”
Tapani Hänninen, Veneilyasiantuntija
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Diamond Lux-lights (Day, Moon, Sea, Sun)

Read the instructions carefully before use
and keep them for future reference. This 
product comes with limited 1-year warranty.

The warranty does not apply to batteries. 
We reserve the right to change the technical 
specifications. We cannot be held 
responsible for any mistakes in the text or 
images. In case of technical problems, 
please contact our customer service: 
www.diamondluxlights.com

Safety
•The light has not been classified as a 

safety device.
•The light does not withstand 

submerging in water.
•We are not responsible for any 

damage caused by violation of 
operating instructions.

•Do not use the light in conditions 
where it can be exposed to gasses,
steam or dust.

•If you are using the Sun model, use a 
rechargeable battery (equipped 
with a solar panel).

•The product must not be altered in any
way.

•The product must be repaired by a 
qualified technician.

•Only original parts must be used in the
repair.

•Do not let children play with the 
product.

•Never use non-rechargeable 
batteries with the Sun model.

•If any part of the light is broken, stop 
using the light.

Product description
The light is designed to be fitted on the rails
of a boat. Models including a solar panel or 
a dusk to dawn switch will automatically 
turn on at dusk. Models equipped with a 
manual switch can be turned on and off as 
needed. The lighting fixture set consists of 
two identical lights, which are connected 
around the rail of a boat to form one 
lighting unit.

The product includes
•takakansi 2 kpl

•Back lid × 2

•Lighting fixture body × 2

•Batteries × 8 (AAA/LR03)

•Circuit board × 2

•LED light × 6

•Switch × 2

•Cables

•Installation screws for outdoor use × 4 
(3mm)

•Nuts × 12 (3mm)

•Mounting screws × 12

▪Solar panel × 2 (included in the Sun 

model)

•Torx tx6 screw head × 1

Installation
•Tools needed: a Phillips screwdriver and 
a 3mm spanner or a small adjustable 
wrench
•Separate the lights from one another by 
removing the 4 screws connecting the 
lugs.
•The light has been designed to be 
mounted on a 25mm-thick rail.
•Check the diameter of the rail, as their 
measurements may vary.
•If the rail is less than 25mm thick, in 
order to ensure proper fitting, elastic tape 
or similar product must be applied to the 
part of the rail where the light is to be 
mounted.  
•If the rail is more than 25mm thick, 
special attention must be paid to avoid 
damaging the lugs.

•Do not overtighten the screw in order 
to avoid breaking the lug.
•The lights are installed around the rail by
using four screws and nuts.

Changing the batteries
•The installation requires a Phillips 
screwdriver, a 3mm spanner or a small 
adjustable wrench, a torx screwdriver or 
screw head tx6
•Change the batteries over a solid surface 
in case parts fall off
•Detach the light from the rail by 
loosening the 4 screws. Be careful not to 
let the lighting fixture fall.
•Loosen the 6 screws on the back lid (torx
screw head tx6)

•BE CAREFUL NOT LET ANY NUTS 
FALL OFF
•See illustration: first, remove the screw 
on the right side, then the one crosswise to
the left, and lastly the screws in the 
middle.

•Open the lid gently as the batteries 
underneath are connected to the light with
two cables. Pulling forcefully or using 
excessive force may damage the cables 
and the light.
•If the cables are damaged, stop using the 
light immediately. Only a qualified 
technician is allowed to repair the light.
•Carefully remove the batteries.
•Install a new set of batteries.

•Pay attention to the positive (+) and 
negative (-) terminals.
•If installed incorrectly, the product may 
get damaged or fuse.
•Fit the 4 nuts to the lugs of the casing 
and attach the battery compartment by 
gently pushing it against the casing. 
Check that the casing and the battery 
compartment fit together neatly (cables or 
other parts are not caught in between).
•Screw the 6 mounting screws of the 
battery compartment back into place. Do 
no fasten them too tightly, as the threads 
of the casing may break.
•See the previous illustration: first, tighten
the screw on the right side, then the one 
crosswise to the left and lastly the bottom 
screws.
•Check that the back lid fits into place 
easily and that there are no gaps.
•Reinstall the light, as described above 
under "Installation".

Care and maintenance
Wipe the light with a damp cloth if 
necessary. Do not use any abrasive 
detergents or solvents.

Recycling
Recycle according to local and state laws. 
Please note that the product contains parts
which are considered hazardous waste. 
For more information on recycling, 
contact your local waste management 
authority.

Technical information
•Rechargeable battery 

1-4 AAA/R03(1.2V)
•Non-rechargeable battery

1-4 AAA/R03(1.5V)
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