
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 
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