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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 

 

Specifikation 

Vandtæthed af LED-lys IP44 
Batteri lys  Lithium 3,7V / 1200 eller 2000 mAh 
Fjernbetjeningsafstand 4 m 
Fjernbetjeningsbatteri CR2025 (3V) 
Omgivelsestemperatur ved drift 14 ° C-35 ° C 
Opladningstid 5-6 timer 
Batteritid (kun til information): 8 timer 

     
 

 

Sikkerhedsinstruktioner 
Advarsel! 
Lamper er ikke legetøj. Derfor bør du holde dem væk fra børn. 
Hold alle produkter væk fra væske, kemikalier eller varme. 
Hvis lampen er beskadiget, især ledningen eller pæren, afbryd brugen af lampen med det 
samme. Åbn aldrig, eller prøv ikke selv at reparere lampen. Forkert reparation kan bringe 
brugerens sikkerhed i fare. Hvis du giver denne lampe til en anden, skal du altid medtage 
disse instruktioner. 
 

Instruktionsmanual 

Oplad lyset Inden første brug. Du oplader batteriet i 4-8 timer. 

- Anbring lyset på en plan overflade. 
- Brug en ren og tør klud til at rengøre lampens stik 
- Åbn dækslet til soklen, og sæt USB-enheden i stikket. 
-Tilslut den eksterne adapter DC5V til stikkontakten 
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-Det begynder at oplades, og indikatorlampen på emnet skifter til rødt. 
-Indikatorlampe slukker, når batteriet er fuldt opladet. 
- Efter opladning skal du frakoble den eksterne adapter fra stikkontakten, og fjerne lyset fra 
stikkontakten. 
 
Tænd / sluk for lyset: 
For at tænde lyset kan du enten trykke på ON / OFF-knappen i bunden af lyset 
eller tryk på tænd / sluk-knappen på fjernbetjeningen. 
For at slukke for lyset kan du enten trykke på ON / OFF-knappen i bunden af lyset 
eller tryk på knappen Off på fjernbetjeningen. 
 
Valg af tilstand med fjernbetjening 
Bemærk: Fjern først det lille plastikark fra batteridækslet inden brug. 
Når strømmen er tændt, lyser lyset. Den oprindelige indstillingslysstyrke er 70%, du kan 
justere lysstyrken ved hjælp af ON / OFF-knappen eller Brightness + på fjernbetjeningen. 
  
Udskiftning af batteri (fjernbetjening) 
Hvis fjernbetjeningen ikke aktiverer lyset, skal du udskifte batteriet. 
Bortskaf batteriet sikkert. 
 

Sådan passer du på dit lys. 
SLUK altid lampen efter brug. 

Brug rent vand til at skylle lyset efter brug, og tør det med en ren klud. 
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Nyd de små glimt 
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