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Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig voordat u het
product voor het eerst in gebruik neemt
en bewaar de instructies voor toekomstige referentie.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het product

buiten het bereik van kinderen en huisdieren

om kauwen en inslikken te voorkomen.

2. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van dit

product valt tussen 0 en 40 graden Celsius.

Omgevingen onder en boven deze

temperaturen kunnen de werking beïnvloeden.

3. Open het apparaat nooit. Raak de elektronica

binnenin niet aan, u kunt een elektrische schok

krijgen. Reparaties of onderhoud mogen alleen

worden uitgevoerd door gekwalificeerd

personeel.

4. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of

direct zonlicht!

5. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of

vreemde voorwerpen het apparaat

binnendringen, kan dit leiden tot brand of een
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elektrische schok. Stop het product onmiddellijk

te gebruiken als er water of een vreemd

voorwerp in terecht is gekomen.

6. Kijk niet rechtstreeks in de led-verlichting, dit

kan schade aan uw ogen veroorzaken.

1. Productspecificaties

10-inch lichtring
Kleur: Zwart
Voeding: USB-interface
Materiaal: ABS + PC
Aantal led’s: 120
Ringgrootte: Diameter 26 cm/10 inch
Kleurtemperatuur: 3000 - 6500K

Speciale opmerking:

1. De ringverlichting kan niet worden opgeladen. Sluit

het product via een USB-kabel aan op een

voedingsbron voordat u deze gebruikt.
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2. Plaats dit product niet in een badkamer of andere

vochtige omgeving om kortsluiting te voorkomen.

3. Plaats dit product niet in omgevingen waar

ontvlambare vloeistof waarschijnlijk in contact zal

komen met het product.

2. Leveringsomvang
1 x led-lichtring met USB-kabel
1 x rekbare universele telefoonklem (optioneel)
1 x 360° kogelgewricht
1 x installatiehandleiding

3. Installatie

Stap 1 Stap 2



NED 4

Stap 1: Het kogelgewricht wordt aangesloten op de
led-lichtring door middel van een ¼” schroefdraad.
Stap 2: Bevestig de telefoonklem aan de lichtring door
middel van een standaard ¼” schroefdraad.

3.1 USB-voedingsbron

De USB-voeding werkt met verscheidene USB-poorten
op laptops, pc’s, powerbanken, USB-laders, enz.

3.2 & 3.3 Lichtmodi & helderheid
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1. De led-lichtring biedt 3 lichtmodi (koel, zacht, warm)
en kan worden ingesteld op 10 verschillende
helderheidsniveaus.
2. Sluit de USB-kabel aan op een USB-voedingsbron
(niet meegeleverd) en druk op de ON/OFF-toets om in te
schakelen. Druk nogmaals in om uit te schakelen. Druk
op de toets “+” of “-“ om het helderheidsniveau aan te
passen.

Helderheid-

Modusinstelling (3 verlichtingsmodi)

AAN/UIT

10 instelbare helderheidsniveaus Helderheid+
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Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan
wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en
omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT
DENVER A/S

Elektrische en elektronische apparatuur bevat
materialen, componenten en stoffen die schadelijk
kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de
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afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd
met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals
hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat
elektrische en elektronische apparatuur niet mag
worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar
afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar
elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan
worden ingeleverd bij recyclestations of andere
inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook
aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan
worden verkregen bij de technische afdeling van uw
gemeente.

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


