
Candle

Når du har skrudd på lyset
nederst, kan du deretter slå det
av med off-knappen og slå det
på igjen med on-knappen

 
Med timerfunksjonen kan du
innstille lyset til å lyse i 2, 4, 6
eller 8 timer. Hvis du for
eksempel, setter en 4 timers
timer kl. 17:00 slår lyset seg av
21.00. Dagen etter slås det på
igjen kl 17.00 og lyser i 4 timer.
For å tilbakestille lyset, slå det
av manuelt med off-knappen
nederst. Når du setter timeren,
vil lyset blinke en gang i løpet av
et kort sekund.

 

You can then switch off with the
off button and turn it back on
with the on button – but
beforehand start turning on the
light at the bottom. 

 
With the timer function, you can
set the light to illuminate for 2,
4, 6 or 8 hours. For example, if
you set a 4th timer to 5 p.m.,
the light goes out at. 9:00pm.
The light will automatically turn
on at 5:00pm the day after.
Reset the light manually with the
off button at the bottom. When
you set your timer, the light will
blink once for a short second.

 
Hvis du velger candle-mode, vil
lyset stå og dimre som et vanlig
lys. Så det vil se ut som lyset
flimret litt. Med light-mode lyset
vil være konstant.

 

OBS! Før du bruker fjernkontrollen, må lyset være på via knappen på undersiden.
 NOTE: The light must be switched on via the button at the bottom, before using the remote control
 

If you choose candle mode, the
light will dimmer like a regular
light. So, it will look like the light
flickers a little. With light mode,
the light will be constant.

 

Veiledning - Sort fjernkontroll
 

Med dim-effekten kan du skru
opp og ned lysstyrken.

 
The dim effect lets you turn the
brightness up and down.

 

Du finner den sorte fjernkontrollen ved å klikke her

https://lednordic.no/shop/batterier-og-fjernbetjening/fjernkontroll-til-luna-stearinljus/

