
Kjære kunde, 

TAK for at du handlet hos LEDNORDIC 

Vi håper du vil nyte kjøpet og de små glimtene i livet. 

Hvis du har spørsmål om produktene våre, 

er du mer enn velkommen til å kontakte oss via e-post. 

Vennligst se vår kontaktinformasjon på baksiden av dette arket. 

Vennlig hilsen, 

 
Nyt de små glimtene i livet 

 

Denne bruksanvisningen er for solcellelys. 

 

Spesifikasjoner 

Materiale UV-bestandig Hvit PE-plast 
Lading Sollading 
Batteri Oppladbart litiumbatteri 
Temperatur 14°C – 35°C 
Ladetid 8 timer i lys om sommeren, mer enn 8 timer ved skyer eller regn 
Ladetid 6-8 timer  
Fjernkontroll Ja 
Farge Varmt hvitt LED-lys 
IP 44 
 

Advarsel! 

- Batteriet til fjernkontrollen kan føre til kvelning, vær forsiktig. 
- Ikke åpne eller prøv å fikse dette produktet selv. 
- Hold produktet unna kjemikalier eller varme som kan skade lampen. 
- Ikke sett deg eller stå på lampen. 
- Produktet tåler ikke å stå i f.eks vannpytter, så hold vekk fra lavtliggende steder. 
- Rengjøres med en fuktig klut. 

 
 

 



Lading av lampen: 

- Fjern forsiktig lampen fra pakken, fjern plastkortet på bunnen av fjernkontrollen. 
- Plasser lyset et sted hvor det kan få hele 8 timer solskinn, så batteriet kan nå maksimal 

kapasitet. 
- Vi anbefaler å slå lyset av i 24 timer for å lade batteriet godt. 

 

Slå på og juster lysstyrken: 

- For å slå på lyset, kan du trykke på "ON/OFF"-knappen på undersiden av lyset. 
- Juster lysstyrken ved å trykke hurtig på ON/OFF eller ved å betjene fjernkontrollen. Se 

instruksjonen til fjernkontrollen nedenfor. 

  

 

  

 

 

Feilsøking og advarsler 

Hvis lampen din ikke fungerer som den skal om natten, kan det være forårsaket av ett av følgende; 

- Trykk på "ON"-knappen på fjernkontrollen. 
- Sørg for at lampen står på et lyst solrikt sted og ikke i skyggen. 
- Lampen må lades i ca. 8 timer for å nå optimal tilstand. 
- Hold lyset av i 24 timer for å lade batteriene godt (trykk på OFF-knappen på 

fjernkontrollen) 
- Andre lys kan forårsake flimring i et solcellelys eller til og med hindre det fra å fungere. 
- Hvis batteriet til lampen er ødelagt, ta kontakt med forselgeren.  

 

Hvis fjernkontrollen ikke fungerer lenger, skjer det ingenting når du trykker tastene: 

- Sørg for å ha en avstand på mindre enn 10 meter mellom fjernkontrollen og solcellelyset 
(åpent område) 

- Fjernkontrollens batteri kan være brukt, bytt fjernkontrollens batteri. 

 

Obs! 

Egnet til utendørs bruk. Svakt vinterlys kan gjøre at du bør ta med lyset innendørs til tilstanden 
forbedres. Rengjør og tørk solkulen og slå av eller ta ut batteriet. Oppbevar den på et tørt sted og 
sett sammen igjen om våren.  

1 Slå på lampen 

2 Slå av lampen 

3 Lysstyrken reduseres 

4 Lysstyrken økes 



 

 

 
 

 

 

 

MRKK aps, Potmosevej 25, 8752 Saaby 

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 
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