
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 

 

This instruction manual is for solar light. 

Specifications 
 

Material UV-resistant White PE plastic 

Charge Solar charging  

Battery rechargeable Lithium battery 

Temperature -14°C – 35°C 

Charge time 8 hours in bright summer, more than 8 hours when cloudy or rain 

Last time 6-8 hours  

Remote control Yes 

Color Warm White LED 

IP 44 

 
Varning! 
- Fjärrkontrollens batteri kan orsaka kvävning, vänligen var försiktig. 
- Öppna inte eller försök inte fixa denna product själv. 
- Håll borta från kemikalier eller värme som kan skada lampan. 
- Sitt eller stå inte på lampan. 
- Det finns en liten chans att vattnet kommer in till den om den sätts i poolen, så hall borta från lågliggande 

plats. 
- Vänligen rengör lampan när det är mycket smuts på den.  

 



 
Drift  
Ladda lampan: 

- Ta försiktigt bort lampan från förpackningarna, ta bort plastkortet längst ner på fjärrkontrollen. 
- Placera lampan på en plats där den kan nå fullständigt 8 timmar av solsken för att tillåta batterie tatt 

nå maximal kapacitet eller ansluta till USB kabeln med lampan att ladda den. 
- Vi rådgiver att hålla lampan avstängd under 24 timmar i ordning att bra ladda batteriet. 

 
Sätt på och justera klarhet: 

- För att sätta på lampan, så kan du trycka på “PÅ/AV” knapp längst ner pål lampan. 
- Justera klarhet genom att kort trycka på/av knapp eller genom att driva fjärrkontroll. Se nedan 

instruktioner för fjärrkontroll. 
 

 

 

 

 

 
Felsökning och varsamhet 
Om din lampa inte drivs propert på natten: 

- Tryck ”på” knappen på fjärrkontroll. 
- Försäkra att lampan är på en klar och solig plats och inte i skuggan. 
- Lampan måste laddas runt 8 timmar för att få optimalt skick. 
- Håll lampan AVSTÄNGD för 24 timmar i ordning att bra ladda batterierna (tryck AV knappen på 

fjärrkontroll) 
- Andra lampor kan orsaka flimrande i solljus eller till och med förhindra drift. 
- Batteriet av lampa är trasigt, vänligen kontakta grossist.   

 

 Om fjärrkontroll inte fungerar mer, och om inget händer om du trycker på en nyckel: 

- Försäkra att få en distans på mindre än 10 meter mellan fjärrkontroll och solljus (öppet område) 
- Batteri till fjärrkontroll kan vara använt, ersätt batteri till fjärrkontroll. 

 

Notering: Säkert för utomhusanvändning. Låg vinter ljusnivå på din plats kan leda till att du bestämmer dig 
för att förvara din lampa inomhus tills förhållanden förbättrats. Vänligen rengör och torka solkula, stäng av 
strömbrytaren eller avlägsna batteri. Förvara på en torr plats och återmontera på våren. 
 

 

 

 

 

 

1 Sätter PÅ lampan 

2 Stänger AV lampan 

3 Klarhet minskning  

4 Klarhet ökning 
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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 

 

Denne brugsanvisning er beregnet til solcelle lys. 
 

Specifikationer 
Materiale UV-resistent Hvid PE-Plast 

Opladning Solcelle  

Batteri Genopladeligt Lithium batteri 

Temperatur -14°C – 35°C 

Opladningstid  8 timer om sommeren 

Batteritid  6-8 timer 

Fjernbetjening  ja 

Farve Varm hvid LED  

IP 44  

 
Advarsel!   

- Fjernbetjeningens batteri kan forårsage kvælning. Vær forsigtig. 
- Du må ikke åbne eller prøve at reparere disse produkter selv. 
- Hold produktet væk fra kemikalier eller varme, der kan beskadige lampen. 
- Sæt eller stå ikke på lampen. 
- Produktet kan ikke tåle at ligge i store mængder vand, som vandpytter el.lign.  
- Rengøres med en fugtig klud.  

 
 

Instruktionsmanual 
Oplad lampen : 

- Fjern lampen forsigtigt fra emballagen, og fjern plastkortet i bunden af fjernbetjeningen. 



- Anbring lampen et sted, hvor det kan nå fuld 8 timers solskin for at give batteriet maksimal 
kapacitet. 

- Vi anbefaler at holde lyset slukket i løbet af 24 timer for at oplade batteriet godt. 
 

Tænd og juster lysstyrken:  

- For at tænde lyset kan du trykke på ON /OFF -knappen i bunden af lyset. 
Se nedenstående instruktion for fjernbetjening. 

 

 

 

 

 

 

Fejlfinding og forsigtighed 

Hvis din lampe ikke fungerer ordentligt om natten, kan det skyldes et af følgende; 

- Tryk på “on” -knappen på fjernbetjeningen. 
- Sørg for, at lampen er solrigt og ikke står i skyggen. 
- Lampen skal oplades ca. 8 timer for at få den optimale tilstand. 
- Hold lampen slukket i 24 timer for at oplade batterierne godt (tryk på OFF-knappen på 

fjernbetjeningen) 
 

Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer længere, når der trykkes på en vilkårlig tast: 

- Sørg for at få en afstand mindre end 10 meter mellem fjernbetjening og sollys (åbent område) 
- Udskift fjernbetjeningsbatteriet. 

 
Note: 

Sikker til udendørs brug. Lavt vinterlys kan få dig til at beslutte at opbevare dit lys indendørs, indtil lys 
tilstanden er forbedret. Rengør og tør solkuglen, sluk kontakten eller fjern batteriet. Opbevar produktet et 
tørt sted, og saml det igen om foråret. 

 

 

 

 

1 Tænd  

2 Sluk  

3 Faldende lysstyrke  

4 Stigende lysstyrke  



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

MRKK aps, Agerbakken 16 Hal 1, 8362 Hørning 
Nyd de små glimt  

 

 

     

 

 

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 
 

W     Lednordic.no 
Led-nordic.se 
Lyshygge.dk  
Led-nordic.uk 
Led-nordic.pl 
Led-nordic.fi 
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

	Specifications
	Varning!
	Drift  Ladda lampan:
	Felsökning och varsamhet
	Denne brugsanvisning er beregnet til solcelle lys.
	Specifikationer
	Advarsel!

