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Sikkerhedsoplysninger

Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt, før du tager
produktet i brug første gang, og gem vejledningen som
reference.
[merged with above]

1. Produktet er ikke et legetøj. Hold produktet

udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele

ikke bliver tygget på eller slugt.

2. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur

ligger fra 0 °C til 40 °C.

Omgivelser uden for dette interval kan muligvis

påvirke produktets funktionalitet.

3. Produktet må aldrig åbnes. Berør ikke de

elektriske dele inde i produktet, da disse kan

give stød. Reparation og service skal altid

udføres af en fagmand.

4. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller

direkte sollys!
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5. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller

fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan

det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis

væske eller fremmedlegemer trænger ind i

enheden, skal du omgående stoppe brugen.

6. Kig ikke direkte ind i LED-lampen, da dette kan

beskadige dine øjne.

1. Produktspecifikationer

10" ringlampe
Farve: Sort
Strømforsyning: USB-grænseflade
Materiale: ABS + PC
Antal LED'er: 120
Ringstørrelse: Diameter 10"/26 cm
Farvetemperatur: 3000 - 6500K

Særlige bemærkninger:
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1. Ringlampen er ikke genopladelig. Den skal tilsluttes

en strømkilde via USB-kablet, inden du kan bruge

den.

2. Undlad at placere dette produkt i et badeværelse

eller andet fugtigt miljø, så du undgår kortslutning.

3. Placér ikke dette produkt i et miljø, hvor det kan

komme i kontakt med brændbare væsker.

2. Indholdet i pakken

1 x LED-ringlampe med USB-kabel
1 x Strækbar universal-telefonklips (valgfri)
1 x 360° kugleled
1 x Installationsvejledning
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3. Installation

Trin 1 Trin 2

Trin 1: Kugleleddet forbindes til LED-ringlampen med en
¼”-ledning.
Trin 2: Slut telefonen til ringlampen via en
¼”-standardledning.

3.1 USB-strømforsyning
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USB-strømforsyningen fungerer med forskellige
USB-porte på laptop, PC, strømbank, USB-oplader osv.

3.2 og 3.3 Lystilstande og lysstyrke
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1. LED-ringlampen har 3 lystilstande (køligt, blødt,
varmt) og kan justeres til 10 forskellige lysstyrkeniveauer.
2. Slut USB-kablet til en USB-strømkilde (tilkøb), og tryk
på ON/OFF-knappen for at tænde den. Tryk igen for at
slukke. Lysstyrken justeres ved at trykke på knapperne
“+” og “-“.

Lysstyrke -

Valg af tilstand (3 lystilstande)

TÆND/SLUK

10 niveauer af justerbar lysstyrke Lysstyrke +
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Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle
produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og
udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER
A/S

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer,
komponenter og stoffer, der kan være skadelige for
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menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet
(kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres
korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en
overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover.
Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke
må bortskaffes sammen med usorteret
husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor
kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan
afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre
indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra
husholdningerne. Nærmere information kan fås hos
kommunens tekniske forvaltning.
DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

http://www.facebook.com/denver.eu
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