
            
 

Kära kund  

Tack för att du handlar hos LED NORDIC 
Vi hoppas att du kommer avnjuta ditt köp och de små glimtarna av liv. 

Om du har några frågor om våra produkter,  

Så är du mer än välkommen att kontakta oss via E-post. 

Vänligen se vår kontaktinformation på baksidan av detta papper. 

Bästa hälsningar, 

 
Enjoy the little glimpses of life  

 
Specifikation 
 
• Vattenresistens för lyse av kula: IP44 
• Lätt batteri: Laddningsbart Li-ion batteri  
• Omgivande temperatur för drift: -14°C – 35°C 
• Full laddningtid: 8 timmar under bra soliga förhållanden på sommaren till exempel. 
• Föremål kräver 8 timmar när det laddas på vintern eller molniga & regniga dagar.Föremål kommer 

funka hursomhelst så kommer illumineringstid att reduceras. 
• Kan hålla upp till 8 timmar efter full solladdning 
• Färg: RGB 
• Färgförändring 
• 16 färger tillgängliga 

Produkten kommer laddas över dagen om den placeras utomhus och kommer automatiskt lysa upp när 
skymning kommer.  
 
NOTERING:  

Enhet behöver ladder innan första användningen. 

Drift 

• Tryck “AV” knapp på fjärrkontroll för att stänga av lampan, tryck sedan på ”PÅ” knappen för att sätta på 
igen. 

• PÅ/AV längst ner på kul-lampan är samma som ovan. 
• Om du stänger av enheten så lyser den automatiskt upp nästa dag så länge som enheten mottagit 

tillräcklig laddning. 
 

 

 

 

 



            
 

Steg 1: Sätt solkula otäckt för laddning. (Foto 1) 

Steg 2: När skymning kommer, så lyser solkulorna upp automatiskt (Foto 2~3)

 

Drift med På/Av knapp på bollampa 

• Solkula kommer inte lysa upp vid dagsljus eller ljusa förhållanden inomhus, det måste vara mörkt 
nog. 

• Efter laddning, så kommer solkula lysa upp automatiskt när du sätter den i mörkret. 
• Om du inte kan välja färg med antingen knappen på basen eller fjärrkontrollen, vänligen ladda. 
• Tryck “AV” knappen på fjärrkontrollen för att stänga av lyset, och tryck ”PÅ” knappen för att aktivera 

lyset igen. 

För att stänga av lyset 

• Håll “PÅ/AV” kanppen på botten av lyset 2 sekunder. 

Drift genom fjärrkontroll 

Notera: Först, ta bort plasten från batteriomslaget innan nedan drift.Sätt på globljus genom att trycka på ”på” knappen 
längst ner på enheten. Enheten kommer nu fungera. 

 

 

 

 

 

 

Notering:  

• Sätt alltid på lampan genom att trycka på “PÅ/AV” kanppenoch sen kan fjärrkontrollen börja 
fungera.  

• Under dagsljus så kommer lampan inte fungera eller svara till fjärrkontrollen, denna enhet kommer 
bara fungera i mörka/skymningsförhållanden. 

• Blinkandet av solkulan indikerar att batteriet är lågt. 

Ta hand om din lampa 

• Stäng alltid av efter användning av lampan. 
• Använt rent vatten för att skölja lampan efter användning och torka lampan med en torr och icke 

slipande trasa. 

Dimläge 

Klart läge 
 

16 färger för val 

Vitt ljus 

Blinkande läge, 3 färger snabb 
förändring 

Stroboskop läge, 7 färger  
   

Färger skuggar av och 
ändras 

Färger ändras smidigt 
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• Förvara lampan utom räckhåll för barn och direkt solljus. 

Varning 
 

• Vänligen hall solkulan ren, damm & smuts kommer ha en dålig effekt på laddningsförmågan. 
• Detta är inte en LEKSAK. Håll den borta från barn. 
• Håll alla produkter borta från kemikalier, alla vätskor, eller värme. 
• Hoppa eller stå aldrig på det upplysande föremålet. 
• För att reducera risk för elektriska chocker, öppna eller demontera aldrig några delar. 
• Lämna aldrig uttagsskyddet öppet av sol bollampan under drift. 
• Se till att sätta produkten borta från lågt liggande platser för att undvika att vatten kommer in till 

produkten när det regnar mycket. 

Garanti 
Denna upplysande Sol kula lampa är garanterad för en period av tolv månader från köpdatum. 
 

 
 
Vänligen behåll var framtida referens. 
 
 
 

 

 

 

E      Info@lednordic.no 
Info@led-nordic.se 
info@led-nordic.com 
info@led-nordic.pl 
info@led-nordic.fi 
info@led-nordic.nl 
Info@lyshygge.dk 
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Led-nordic.nl 

 
 
 
 

mailto:Info@lednordic.no
mailto:info@led-nordic.com
mailto:info@led-nordic.pl
mailto:info@led-nordic.fi
mailto:info@led-nordic.nl
mailto:Info@lyshygge.dk
https://www.facebook.com/lyshygge.dk/
https://www.instagram.com/lyshygge.dk/?hl=da

