
Les bruksanvisningen før bruk og lagre den for fremtidig bruk.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER LADER.

•         Bruk bare den medfølgende laderen

•         Laderen er kun beregnet for innendørs bruk.

•         Ikke bruk laderen hvis den er skadet på noen måte.

•         Kan bare repareres av autorisert personell.

•         Koble laderen fra stikkontakten etter lading eller når den ikke er i bruk.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER BATTERI

Batteriet må bare byttes ut av en kvalifisert fagperson og med samme batteritype.

•         Batteriet lades bare av den medfølgende laderen

•         Lad batteriet helt før bruk

•         Plasser bryteren i AV-stilling på produktet og lad den helt opp hvis den ikke skal brukes 

           under en lengre tid.

LADE
For å lade batteriet, kobler du først til produktet og deretter til stikkontakten.

Ladingen er fullført når LED-lyset er grønt. Ladetid avhenger av kapasitet og status

på batteriet.

STARTER
•         Koble laderen til produktet og deretter til stikkontakten, lyser et rødt lys

•         Forsikre deg om at produktet er i AV-stilling under lading

•         Når det røde lyset skifter til grønt, er produktet fulladet

•         Trekk støpselet ut av stikkontakten og ledningen fra produktet, og trykk deretter på PÅ / AV-knappen

           i 3 sekunder

•         Produktet starter i fargeendringsmodus

•         Trykk ON / OFF for å velge en ensfarget farge, eller bruk fjernkontrollen til å justere til

           ønsket program

•         Trykk ON / OFF i 3 sekunder for å slå av produktet

•         Når produktet slukkes uten å slå det av på PÅ / AV-knappen, må du lade produktet.



            FJERNKONTROLL

Lang trykk; fargene endres raskere PÅ

Kort trykk; øke lysstyrken AV

Lang trykk; fargene endres saktere (FLASH) Skifter raskt farge

Kort trykk; reduser lysstyrken (STROBE) Bytter farge og pulser

(FADE) Lysbryterne sveiper

Valg av farge (SMOOTH) Endrer myk farge

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall.

Produktet må resirkuleres slik at det kastes på en ansvarlig måte,

gjelder også brukte batterier.


