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Natlampe med integreret LED
Best.nr. HN 8954

Nattlampa med integrerad LED
Best.nr. HN 8954

Læs disse instruktioner grundigt før brug og gem dem til senere reference.

Läs dessa instruktioner noggrant innan användning och spara dem för senare användning.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER



Foretag ikke nogle reparationer eller ændringer – al reparation skal
foretages af en autoriseret fagmand.
Bemærk: LED’en er integreret og kan ikke udskiftes.
Denne lampe er kun til indendørs brug.
Rengør lampen med en blød, opvredet klud og brug et mildt
rengøringsmiddel hertil. Tag natlampen ud af stikkontakten før rengøring.





BEMÆRK: Man bør omgås lampen med samme fornuftige tilgang som ved ethvert
andet elektrisk apparat.





Lysstyrke for LED: 1 W
Levetid: 36.000 timer
230V~50Hz
Mål: H. 130 x B. 60 mm

Med lyssensor. Denne lampe tænder automatisk ved skumring og slukker, når det
lysner igen. Den sættes i en almindelig stikkontakt

Denne lampe må ikke kasseres med det almindelige husholdningsaffald, når den er udtjent. Den skal afleveres
på en godkendt genbrugsstation i henhold til gældende WEEE-direktiver. På den måde er du med til at
beskytte miljøet. På forhånd mange tak.
Denna lampa får inte slängas med det vanliga hushållsavfallet när den är uttjänt. Den ska kasseras på en godkänd
återvinningsstation i enlighet med gällande WEEE-direktiv. På så vis hjälper du till att skydda miljön. Tack på
förhand.






Utför inga reparationer eller ändringar – all reparation ska utföras av en
auktoriserad fackperson.
Observera: LED:en är integrerad och kan inte bytas ut.
Denna lampa får endast användas inomhus.
Torka av nattlampan med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd ett milt
rengöringsmedel. Ta bort nattlampan från eluttaget före rengöring.

OBSERVERA: Man bör handskas med lampan på samma förnuftiga sätt som med en
annan elektrisk apparat.





Ljusstyrka för LED: 1 W
Livslängd: 36.000 timmar
230V~50Hz
Mått: H. 130 x B. 60 mm

Med ljussensor. Tänder automatiskt vid skymning och släcker när det ljusnar.
Anslutt nattlampan till ett eluttag.

Produceret for/producerad för: Harald Nyborg A/S, Gammel Højmevej 30, DK-5250 Odense SV, Danmark
Der tages forbehold for trykfejl.

