LED-lampe 6 stk. med fjernbetjening
HN 7530
Brugervejledning
Specifikationer:
•

Lyskilde pr. lampe: 5 stk. integreret LED, 58 lumen

•

Farvetemperatur: 7025 kelvin

•

LED levetid: 1000 timer

•

Lampemål: Ø. 9 x H. 2 cm

•

Lampefarve: Hvid

•

Inkl. fjernbetjening med holder

•

Maks. rækkevidde fjernbetjening: Ca. 6 m

•

Lysdæmperfunktion – 50 eller 100% tændt

•

Timerfunktion – Lys tændt i 30 min.

•

Batterier pr. lampe: 3 x AAA batterier (medfølger ikke)

•

Batterier, fjernbetjening: 2 x AAA batterier (medfølger ikke)

•

Kun til indendørs brug og ikke i fugtige omgivelser

•

Monteres med de medfølgende dobbeltklæbende puder eller med skruer (medfølger ikke)

Brug:
Lamperne kan tændes og slukkes individuelt ved at trykke i midten på lampeskærmen.
Lamperne kan også betjenes samlet med den medfølgende fjernbetjening, som har følgende
funktioner:

1.

OFF (-)

2.

ON/100% tændt (O)

3.

Lysdæmper, 50% tændt (

4.

Timer, lamperne slukker automatisk efter 30 min. (30 min)

)

Hvis lyset er dæmpet, kan det indstilles til fuldt lys igen ved at trykke på (O), mens lampen er tændt
med dæmpet lys.

Isætning af batterier:

Batteridæksel

Holder til fjernbetjening

Drej batteridækslet på lampens bagside mod uret og tag det af. Sæt batterier i og vær opmærksom på
batteriernes polaritet. Sæt dækslet på igen og drej det med uret, så det låser fast.
Tag batteridækslet af fjernbetjeningen ved at skubbe dækslet i pilens retning. Sæt batterier i og vær
opmærksom på batteriernes polaritet. Sæt dækslet på igen ved at skubbe det imod pilens retning, så
det låser fast.
Hver lampe bruger 3 stk. AAA-batterier. Fjernbetjeningen bruger 2 stk. AAA-batterier.

VIGTIGT! Kassér aldrig produktet med det almindelige husholdningsaffald. Når det er
udtjent, skal det bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde i henhold til de gældende
WEEE-direktiver.
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