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Säkerhetsanvisningar
Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder
produkten första gången.
och spara instruktionerna för framtida referens.

1. Den här produkten är inte en leksak. Håll
produkten utom räckhåll för barn. Se även till
att husdjur inte kan tugga på eller svälja
produkten.
2. Drifts- och förvaringstemperatur för
produkten är från 0 till 40 grader Celsius.
Omgivningar under och över denna
temperatur kan påverka funktionaliteten.
3. Öppna aldrig produkten. Vidrör inte den inre
elektroniken då du kan utsättas för en
elektrisk stöt. Reparationer eller service ska
endast utföras av kvalificerad personal.
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4. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten,
fukt eller direkt solljus!
5. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller
främmande föremål tränger in i enheten kan
det leda till brand eller elektrisk chock. Om
vatten eller främmande föremål kommer in i
enheten ska du omedelbart sluta använda
den.
6. Titta inte direkt in i LED-lampan eftersom det
kan skada ögonen.

1. Produktspecifikationer
8 tum ringbelysning
Färg: Svart
Strömförsörjning: USB-gränssnitt
Material: ABS + PC
Antal lysdioder: 80
Ringstorlek: 8 tum/20 cm i diameter
Färgtemperatur: 3000–6500 K
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Speciell observation:
1. Ringljuset är inte laddningsbart. Du måste ansluta
det till en strömkälla via USB-kabeln innan det
används.
2. Placera inte denna produkt i ett badrum eller en
annan fuktig miljö för att undvika kortslutning.
3. Placera inte denna produkt i en miljö där
brandfarlig vätska kan komma i kontakt med den.

2. I förpackningen
1 x LED-ringljus med USB-kabel
1 x töjbar universell telefonklämma (tillval)
1 x 360° kulled
1 x Installationsanvisning

3. Installation
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Steg 1

Steg 2

Steg 1: Kulleden är ansluten till LED-ringljuset med en ¼
tum gänga.
Steg 2: Anslut telefonklämman till ringljuset med en ¼
tum standardgänga.

3.1 USB-strömförsörjning
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USB-strömförsörjningen fungerar med olika USB-portar
på en bärbar dator, stationär dator, powerbank eller
USB-laddare, osv.

3.2 och 3.3 Ljuslägen och ljusstyrka
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Lägesinställning (3 belysningslägen)
PÅ/AV

Ljusstyrka-

10 nivåer med justerbar ljusstyrka

Ljusstyrka+

1. LED-ringljuset har 3 ljuslägen (sval, mjuk, varm), och
kan justeras till 10 olika ljusstyrkor.
2. Anslut USB-kabeln till en USB-strömkälla (ingår ej)
och tryck på knappen ON/OFF för att slå på den. Tryck
igen för att stänga av den. Ljusstyrkan kan justeras
genom att trycka på knapparna ”+” och ”-”.
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Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan
föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella
fel och utelämnanden i handboken.
ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT
DENVER A/S

Elektriska och elektroniska apparater innehåller material,
komponenter och ämnen som kan vara farliga för din
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hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad
elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras
korrekt.
Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en
överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol
markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får
avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall,
utan ska avfallshanteras separat.
Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där
elektrisk och elektronisk utrustning och batterier
antingen
kan
lämnas
in
kostnadsfritt
på
återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare
information finns att tillgå hos din kommuns tekniska
förvaltning.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu
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