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Sikkerhedsoplysninger
Produktet er ikke børnelegetøj! Må kun bruges under opsyn af en•
voksen. Emballeringsmaterialer og smådele, der kan sluges, skal
 opbevares utilgængeligt for børn. Der er bl.a. fare for kvælning!

Glasset rundt om LED-lysene er skrøbeligt. Opstil produktet på et sted,•
hvor man ikke kan komme til at støde det på gulvet e.l. Der er risiko
for brud på glasset og dermed fare for tilskadekomst pga. glassplinter.

Produktet er udelukkende udviklet til dekorative formål i private hjem•
i tørre rum. Beskyt produktet mod fugt.

Batterier kan være livsfarlige ved indtagelse.•
Hvis et batteri sluges, kan det inden for 2 timer medføre alvorlige
indre ætsninger og dødsfald. Opbevar derfor altid både nye og brugte
batterier samt selve produktet utilgængeligt for småbørn. Hvis du har
mistanke om, at et batteri kan være blevet slugt eller kommet ind 
i kroppen på anden vis, skal du omgående søge lægehjælp.

Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder, hvis et batteri er lækket.•
Skyl i givet fald de pågældende steder med vand, og søg omgående
lægehjælp.

Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades, skilles ad, kastes på•
åben ild eller kortsluttes.

Batterier må ikke udsættes for høj varme. Tag batterierne ud af pro-•
duktet, når de er brugt op, eller hvis du ikke skal bruge produktet 
i længere tid. Dermed forebygger du de skader, der kan opstå, hvis 
der løber væske ud af batterierne. 

Udskift altid alle batterier på én gang. Brug ikke en blanding af gamle•
og nye batterier,  forskellige batterityper/-fabrikater eller  batterier
med forskellig kapacitet. Vær opmærksom på at vende batterierne
 rigtigt (+/–), når du sætter dem i.

Rengør om nødvendigt kontakterne på batterierne og i apparatet, •
før du sætter batterierne i. Risiko for overop hedning!

Beskyt produktet mod støv, fugt, direkte sollys og ekstreme tempera-•
turer. 

Det yderste lag på LED-lysene består af ægte voks. De skal•
beskyttes mod åben ild, varme og direkte sollys. Anbring ikke ægte
stearinlys direkte ved siden af LED-lysene. Tænd ikke vægen!

De indbyggede LED'er kan og må ikke udskiftes.•

Glasset rundt om LED-lysene kan om nødvendigt tørres af med en •
let fugtig klud.

Det kan ikke helt udelukkes, at visse typer lak, plast eller møbelpleje-•
midler kan angribe og blødgøre det materiale, som fødderne er lavet
af. For at undgå uønskede mærker på møblerne kan du evt. lægge et
skridsikkert underlag under produktet. 

Isætning/udskiftning af batterier

1.   Tag låget på batterirummet af.

2. Læg batterierne i som vist på
bunden af  batterirummet. Vær
opmærksom på at vende dem 
rigtigt (+/–).

3.   Sæt låget korrekt på igen.

Tænd/sluk/timerfunktion

Skub kontakten på produktets underside i pos. TIMER for at m

tænde for  produktet med timerfunktion.

Skub kontakten i pos. ON for at tænde for produktet.m

Skub kontakten i pos. 0FF for at slukke for  produktet.m

Timerfunktion: skiftevist
tændt: 6 timer - slukket: 18 timer. 

Bortskaffelse
Apparater markeret med dette symbol og brugte batterier
må ikke smides i skraldespanden! Du er forpligtet til at bort-
skaffe brugte apparater og brugte batterier adskilt fra hus-
holdningsaffaldet og aflevere dem hos et kommunalt indsam-
lingssted eller i en forretning, der sælger batterier. 

Tekniske data
Model:                380 952

Batteri:               2 stk. LR6 (AA)/1,5V

Driftstid:            ca. 230 timer (med 1 sæt batterier)
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