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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 

Vattenresistent av LED lampor IP44 
Lätt batteri Litium 3,7V/1200 eller 2000 mAh 
Fjärrkontroll distans 4m (13 fot) 
Batteri fjärrkontroll CR2025 (3V) 
Omgivande temperature för drift 14°C-35°C 
Laddningstid 5-6 timmar 
Batteri autonomi (för info bara) 8h 

     
 

 

Säkerhetsinstruktioner 

Varning! 

Lampor är inte leksaker. Ofta så känner barn int eigen fara associerad med elektriska enheter 
eller dess förpackning. Därför, så bör du hålla lampor borta från barn. 

Håll alla produkter från alla vätskor, kemikalier eller värme. Om lampan är skadad, särskilt 
strömsladden eller kulan, sluta då använd lampan direkt. Öppna aldrig lampan och försök 
aldrig reparera den själv. Icke propra reparationer kan försämra säkerhet för användaren. Om 
du ger denna lampa till någon, inkludera alltid desssa instruktioner.  
Instruktionsmanual 

Ladda alltid lampan innan första användningen, ladda 4-8 timmar. 
- Placera lampan på en slät yta. 
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- Använd ren och torr trasa för att rengöra uttaget av lampan 
- Öppna uttagsskyddet och sätt in USB till uttaget.  
- Anslut den externa adaptern DC5V till elektriska urtaget 
-Den kommer börja ladda och indikator ljus på föremålet kommer att bli rött. 
- Indikatorljus stängs av när batteriet är fulladdat. 
-Efter laddning, koppla från extern adapter från elektriska urtaget och tabort lampan från 
uttag. 
 
Lyse På/Av: 
För att sätta på lampan, så kan du antingen trycka på PÅ/AV knapp längst ner av 
lampan, eller trycka på knappen på fjärrkontrollen. 
För att stänga av lyset, så kan du antingen trycka på PÅ/AV knapp eller trycka på 
knappen på fjärrkontroll. 
 
Läge val med fjärrkontroll 
Notering: ta först bort alla små plastbitar från batteriskyddet innan nedan 
drift. 
När väl strömmen är på, så kommer lampan illuminera och den initiala inställningsklarheten 
är 70%, man kan justera klarhet genom PÅ/AV knappen eller Klarhet – eller Klarhet + på 
fjärrkontrollen 
 
Batteriersättning (fjärrkontroll) 
Om fjärrkontrollen misslyckas att aktivera ljuset, ersätt batteri.  
Tryck på fliken på sidan av batteriet och glid av skyddet av batteriet från fjärrkontrollen. 
 
Varning! 
Se till, att batteriet är satt till rätt hall och med rätt polaritet. Ta bort förbrukat batteri från 
produkten. Matningsterminalerna ska inte kortslutas. Kassera batteri säkert. 
 
Bry dig om din lampa 
Stäng alltid AV lampan efter användning. Använd rent vatten för att skölja lampan efter 
användning, torka med en torr och ren trasa. Förvara lampan utom räckhåll för barn och 
direkt solljus. 
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Kære Kunde, 

TAK for dit køb hos LYSHYGGE.dk 

Vi håber, at du får stor glæde af dit køb hos os og nyder de små glimt i livet. 

Skulle du have nogle spørgsmål til produktet, er du mere end 

velkommen til at kontakte os.  
 

De bedste hilsner  

 

Nyd de små glimt 

 

Specifikation 

Vandtæthed af LED-lys IP44 
Batteri lys  Lithium 3,7V / 1200 eller 2000 mAh 
Fjernbetjeningsafstand 4 m 
Fjernbetjeningsbatteri CR2025 (3V) 
Omgivelsestemperatur ved drift 14 ° C-35 ° C 
Opladningstid 5-6 timer 
Batteritid (kun til information): 8 timer 

     
 

 

Sikkerhedsinstruktioner 
Advarsel! 
Lamper er ikke legetøj. Derfor bør du holde dem væk fra børn. 
Hold alle produkter væk fra væske, kemikalier eller varme. 
Hvis lampen er beskadiget, især ledningen eller pæren, afbryd brugen af lampen med det 
samme. Åbn aldrig, eller prøv ikke selv at reparere lampen. Forkert reparation kan bringe 
brugerens sikkerhed i fare. Hvis du giver denne lampe til en anden, skal du altid medtage 
disse instruktioner. 
 

Instruktionsmanual 

Oplad lyset Inden første brug. Du oplader batteriet i 4-8 timer. 

- Anbring lyset på en plan overflade. 
- Brug en ren og tør klud til at rengøre lampens stik 
- Åbn dækslet til soklen, og sæt USB-enheden i stikket. 
-Tilslut den eksterne adapter DC5V til stikkontakten 
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-Det begynder at oplades, og indikatorlampen på emnet skifter til rødt. 
-Indikatorlampe slukker, når batteriet er fuldt opladet. 
- Efter opladning skal du frakoble den eksterne adapter fra stikkontakten, og fjerne lyset fra 
stikkontakten. 
 
Tænd / sluk for lyset: 
For at tænde lyset kan du enten trykke på ON / OFF-knappen i bunden af lyset 
eller tryk på tænd / sluk-knappen på fjernbetjeningen. 
For at slukke for lyset kan du enten trykke på ON / OFF-knappen i bunden af lyset 
eller tryk på knappen Off på fjernbetjeningen. 
 
Valg af tilstand med fjernbetjening 
Bemærk: Fjern først det lille plastikark fra batteridækslet inden brug. 
Når strømmen er tændt, lyser lyset. Den oprindelige indstillingslysstyrke er 70%, du kan 
justere lysstyrken ved hjælp af ON / OFF-knappen eller Brightness + på fjernbetjeningen. 
  
Udskiftning af batteri (fjernbetjening) 
Hvis fjernbetjeningen ikke aktiverer lyset, skal du udskifte batteriet. 
Bortskaf batteriet sikkert. 
 

Sådan passer du på dit lys. 
SLUK altid lampen efter brug. 

Brug rent vand til at skylle lyset efter brug, og tør det med en ren klud. 
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