
 SMART LANTERN 
ÄLYLYHTY 

ASENNUSOHJEET 

 

LATAAA APPLIKAATIO ÄLYPUHELIMEESI 

 

ÄLYPUHELIMEN JA ÄLYLYHDYN YHDISTÄMINEN 

 

 SMART LANTERN 
    ÄLYLYHTY 

HUOMIOI AKUN KESTO 

 

Jatkuva Bluetooth yhteys lampun ja puhelimesi välillä kuluttaa paristoyksikköä tehokkaasti. Maksimoidaksesi lyhdyn paristojen 

käyttöiän ota paristoyksikkö irti jos et käytä lyhtyä pidempiin aikoihin. Sulje myös lyhty jos et käytä sitä. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ANDROID: 

Hae applikaatio Google Play kaupasta. Kirjoita hakukenttään : ’Motorola Lumo’ löytääksesi Lumo Lantern 

sovelluksen, jonka valmistaja on Olympia Innovations Inc.  

Lataa ja asenna sovellus. Se on ilmainen.  

APPLE: 

Hae applikaatio Apple Storesta. Kirjoita hakukenttään ‘Motorola Lumo’ löytääksesi sovelluksen Smart 

Lumo, jonka valmistaja on Altis Zenus Limited.  

Lataa ja asenna sovellus. Se on ilmainen.  

 



 

FCC OHJEISTUKSENMUKAISUUS 
HUOM: 

Tämä laite on  FCC ohjeistuksen osa 15 mukainen ja täyttää seuraavat kaksi vaadittua kriteeriä: 

 ·Laite ei aiheuta haitallista häiritsevää signaalia, ja  

 ·Laite toimii ulkoisesta häiriöstä riippumatta, mukaan lukien häiriöt jotka voivat aiheuttaa haittoja laitteen toiminnalle. 

HUOM: 

Kaikki laitteeeseen tehdyt muutokset joita ei ole hyväksytetty valmistajalla voivat aiheuttaa FCC hyväksynnän perumisen tälle 

laitteelle.  

HUOM:  Tämä laite on testattu ja täyttää luokan B digitaalilaitteen vaatimukset, osa 15 FCC ohjeistus. Ohjeistus on luotu 

antamaan suojaa häiriöiltä kotitalouksissa. Tämä laite luo ja käyttää radiotaajuutta, joka väärin asennettuna voi aiheuttaa 

häiriöitä muulle radioliikenteelle. Kuitenkaan ei ole takuita ettei jotain häiriötä laitteesta voi aiheutua käytön aikana. Jos 

tämän laitteen käytöstä aiheutuu haittaa television/ tai radiosignaalin vastaanotolle käyttäjää ohjeistetaan toimimaan 

seuraavalla tavalla korjatakseen häiriön. : 

                  ·Suuntaa vastaanottava antenni uudelleen tai siirrä sen paikkaa. 

  ·Siirrä lyhty kauemmaksi vastaanottimista kuten TV tai Radio. 

 

Ulos tuleva radiosäteily on hyvin paljon alhaisempi kuin FCC radiotaaajuus altistumisrajat.  

  

 SMART  LANTERN 
Turvallisuus, oikea käyttö ja säilytysohjeet 
• ÄLÄ AVAA TUOTETTA. tuotteen sisällä ei ole puhdistusta tarvitsevia osia ja laitteen avaaminen voi johtaa sähköiskun riskiin. 

• Tuotteet puhdistaminen : puhdista tuote ulkoa käyttäen kangasliinaa. Voit käyttää neutraalin PH:n puhdistusainetta. 

• Älä läikytä nesteitä tuotteen päälle 

• Älä pinoa muita esineitä tuotteen päälle. 

• Älä käytä tai säilytä tuotetta korkeissa lämpötiloissa tai kosteissa tiloissa. 

Tuotetakuu 

 

Rajattu tuotteen valmistusvirhetakuu  (“Takuu”) 

Kiitos tämän Motorola tuotteen ostosta, jonka on valmistanut lisenssillä Zenus Technology Limited, 5000 Peachtree Industrial 

Blvd., Suite 160, Berkeley Lake, GA 30071.  ("ZENUS") 

Mitä Takuu kattaa?  
Allaolevia poikkeuksia lukuunottamatta, ZENUS takaa, että tämä Motorola tuote ("Tuote") tai sertifioitu tarvike ("Tarvike") 
on valmistettu ilman virheitä, jotka koskevat materiaalia tai työn laatua kestäen normaalia kuluttajakäyttöä vähintään 
määritellyn takuuajan jakson.  Tämä takuu koskee tuotteen ostajaa eikä ole siirrettävissä eteenpäin.  

Ketä takuu suojaa? 

Takuu suojaa ensimmäistä kuluttajaostajaa eikä ole siirretävissä. 

 

 

Mitä ZENUS tekee? 
ZENUS tai auktorisoitu jakelija tai maahantuoja korjaa tai vaihtaa takuunalaisen tuotteen päätöksensä mukaisesti 
kaupallisesti järkevässä ajassa ilman kustannuksia asiakkaalle. Takuuvaihdossa voidaan käyttää toimivia korjattuja, aiemmin 
omistettuja tuotteita tai uusia tuotteita tai tuotteiden osia 

Mitä muita rajoituksia Takuulla on? 

KAIKKI TAKUUASIAT, MUKAANLUKIEN MARKKINOINTI JA KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOVELTUVUUS, RAJOITTUVAT 

YKSINOMAAN TUOTTEEN KORVAAMISEEN TAI KORJAAMISEEN EIKÄ KORVAA MUITA VAHINKOJA. MOTOROLA TRADEMARK 

HOLDINGS, VALMISTAJA, JAKELIJA, MAAHANTUOJA, LLC, LENOVO GROUP LIMITED, TAI  ZENUS TECHNOLOGY LIMITED EIVÄT 

OLE VASTUUSSA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN VAHINGOISTA, TAI TUOTETAKUUN ULKOPUOLISISTA VAHINGOISTA MUKAAN 

LUKIEN MM. TUOTEVAURIOT, HENKILÖVAURIOT, LIIKETOIMINTATAPPIOT, ANSIONMENETYKSET YMS.  

 

Alueellasi voi olla voimassa erilainen kuluttajansuojatakuu kuin mitä olemme ilmoittaneet, joten yllä mainittu ei välttämättä 

tällöin koske sinua kuluttajana. Tämä takuu antaa sinulle lakisääteisiä oikeuksia, joiden lisäksi sinulla voi olla muita oikeuksia 

asuinpaikastasi ja ostopaikastasi riippuen.  

 

 SMART  LANTERN 
Tuotetakuu Takuun pituus 

Kuluttajatuotteet  Yksi vuosi (1) kuittiin merkitystä ostopäivästä 

lukien  

Kuluttajatarvikkeet  Yhdeksänkymmentä (90) päivää kuittiin 

merkitystä ensimmäisestä ostopäivästä 

lukien.   

Korjatut tai vaihdetut kuluttajatuotteet Aiemman takuun loppukestoaika tai kolme (3) 

kuukautta, lasketaan pidemmän ajan mukaan.  

Rajoitukset 

 

Normaali kuluminen. Normaalin kulumisen aiheuttamat asiat ovat takuun ulkopuolella.  

Akut. Vain akut, joiden kapasiteetti putoaa alle 80% alkuperäisestä ovat tuotetakuun alaisia, tai paristot, jotka eivät toimi 

käynnistäessä tuotetta. 

•Älä sekoita uusia ja käytettyjä akkuja. 

• Älä sekoita alkali, tavallisia (hiili-sinkki), tai ladattavia paristoja. 

Väärinkäyttö. Vauriot, jotka aiheutuvat tuotteiden väärinkäytöstä tai väärästä varastoinnista kuten fyysiset vauriot tuotteen 

kuoressa (naarmut, iskemät), tai kosteusvauriot, tai tuotteen käyttö tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai tuotteen 

altistaminen voimakkaalle kosteudelle tai lämpötilalle tai muut toimet, joita ei voi osoittaa MOTOROLAn tai ZENUksen viaksi, 

ovat takuun ulkopuolella.  

Ei Motorola merkkisten lisävarusteiden käyttö. Vauriot joita aiheutuu tuotteelle, muiden kuin Motorola merkkisten 

lisävarusteiden käytöstä.   

Tuotemuutokset. Tuotteen modifiointi aiheuttaa takuun välittömän raukeamisen, kuten myös tuotteen avaaminen tai osien 

vaihtaminen, tai omat huoltotoimentpiteet, jotka eivät ole Motorolan tai sen kumppanin valtuuttamia.  

 


