
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  

 

Spesifikasjoner 

Vannmotstand til LED-lys IP44 
Lysets batteri Litium 3,7V/1200 eller 2000 mAh 
Fjernkontroll avstand 4 m (13 fot) 
Fjernkontroll batteri CR2025 (3V) 
Omgivelsestemperatur ved bruk -14°C til 35°C 
Ladetid 5-6 timer 
Batteritid (kun til informasjon) 8 timer 
 

Sikkerhetsinstruksjoner 

 

Advarsel! 

Lamper er ikke leker. Barn kjenner ofte ikke til farene forbundet med elektriske 
apparater eller emballasje. Derfor bør du holde de unna barn. 

Hold alle produkter unna væske, kjemikalier eller varme. 

Hvis lampen er skadet, vil særlig ledningen eller pæren slutte å virke umiddelbart. 
Åpne aldri lampen eller forsøk å reparere lampen selv. Feilaktig reparasjon kan sette 
brukerens sikkerhet i fare. Hvis du gir denne lampen til noen andre, må du alltid 
inkludere disse instruksjonene.  

 

Bruksanvisning 

Lad opp lyset før du bruker det første gang, lad batteriet i 4-8 timer. 

- Plasser lyset på en jevn overflate. 
- Bruk en ren og tørr klut til å rengjøre lysets sokkel 



- Åpne dekselet og sett USB-en inn i kontakten.  
- Koble det eksterne DC5V-adapteret til stikkontakten 
- Den vil begynne å lade og indikatorlampen på varen skifter til rødt. 
- Indikatorlampen slås av når batteriet er fulladet. 
- Etter lading, koble det eksterne adapteret fra stikkontakten og fjern lyset fra 

stikkontakten. 

 

Slå lyset av/på: 

- For å slå på lyset kan du enten trykke på ON/OFF-knappen nederst på lyset  
eller trykke på ON-knappen på fjernkontrollen. 

- For å slå av lyset kan du enten trykke på ON/OFF-knappen eller trykke på OFF-
knappen på fjernkontrollen. 

 

Modusvalg med fjernkontrollen 

- Obs! Fjern først den lille plastbiten fra batteridekselet. 
- Når strømmen er på, vil lyset lyse og standardlysstyrken på 70% kan justeres med 

ON/OFF-knappen eller Brightness - / + på fjernkontrollen 

 

Bytte av batterier (fjernkontroll) 

- Hvis fjernkontrollen ikke klarer å aktivere lyset, bytt batteriet. 
- Trykk på siden av batteridekselet og skyv det av fjernkontrollen. 

 

Advarsel! 

- Pass på at batteriet er satt inn på riktig måt, med riktig polaritet. 
- Fjern det utladede batteriet fra produktet. Forsyningsterminalene må ikke 

kortsluttes. 
- Sorter batteriet på en sikker måte 

 

Vedlikehold av lyset 

Slå alltid av lyset etter bruk. Bruk rent vann til å skylle lyset etter bruk, og tørk med 
en ren klut. Oppbevar lyset utilgjengelig for barn og vekk fra direkte sollys. 
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