Model 33122
Brugsanvisning
Bruksanvisning

DK
SE

FOLDBAR LED-ARBEJDSLAMPE
Introduktion
For at du kan få mest mulig glæde af din nye
LED-arbejdslampe, beder vi dig gennemlæse
denne brugsanvisning, før du tager LEDarbejdslampen i brug.
Vi anbefaler dig desuden at gemme
brugsanvisningen, hvis du senere skulle få
brug for at genopfriske din viden om LEDarbejdslampens funktioner.

Tekniske data
Spænding:

2×3 V

Strømforsyning: 2×2 stk. 1,5 V AA-batterier
(medfølger ikke)
Lysudbytte, 1 lampe tændt:

400 lumen

Lysudbytte, 2 lamper tændt:

600 lumen

Driftstid med 2 lamper tændt:

3 timer

Driftstid er testet ved brug af 2.900 mAh
alkaliske batterier (Nor-tec)
Kan roteres 180°

Klargøring
Tag batteridækslerne af lampernes bagside.
Isæt 2 stk. 1,5 V AA-batterier i hver lampe.
Sørg for at vende polerne korrekt.
Sæt batteridækslerne på plads igen.

Brug
Fold LED-arbejdslampen ud til den ønskede
position.
Tryk en eller �ere gange på tænd/slukknappen på siden af LED-arbejdslampen for
at tænde for en eller begge lamper eller for at
slukke dem.
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Rengøring og vedligehold

Miljøoplysninger

Tør regelmæssigt LED-arbejdslampen af med
en hårdt opvredet klud, eventuelt tilsat et
mildt rengøringsmiddel. Brug ikke skrappe
eller slibende rengøringsmidler, da det kan
beskadige LED-arbejdslampens over�ade.

Elektrisk og elektronisk udstyr
(EEE) indeholder materialer,
komponenter og stoﬀer, der kan
være farlige og skadelige for
menneskers sundhed og for miljøet, når
aﬀaldet af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) ikke bortskaﬀes korrekt. Produkter,
der er mærket med nedenstående
”overkrydsede skraldespand”, er elektrisk
og elektronisk udstyr. Den overkrydsede
skraldespand symboliserer, at aﬀald
af elektrisk og elektronisk udstyr ikke
må bortskaﬀes sammen med usorteret
husholdningsaﬀald, men skal indsamles
særskilt.

Hvis lyset bliver svagt, skal du udskifte
batterierne. Udskift altid alle batterier på
samme tid.
Tag batterierne ud, hvis LED-arbejdslampen
ikke skal bruges i en længere periode.

Servicecenter
Bemærk: Produktets modelnummer
skal altid oplyses i forbindelse med din
henvendelse.
Modelnummeret fremgår af forsiden på
denne brugsanvisning og af produktets
typeskilt.
Når det gælder:
•

Reklamationer

•

Reservedele

•

Returvarer

•

Garantivarer

•

www.schou.com

Produceret i P.R.C.
Fabrikant:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK–5250 Odense SV
© 2019 Schou Company A/S
Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på
nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske
hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse,
oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og
-hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Schou
Company A/S.
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FÄLLBAR LED-ARBETSLAMPA
Inledning
För att du ska få så stor glädje som möjligt av
din nya LED-arbetslampa rekommenderar vi
att du läser denna bruksanvisning innan du
börjar använda LED-arbetslampan.
Vi rekommenderar dessutom att du sparar
bruksanvisningen ifall du behöver läsa
informationen om de olika funktionerna
igen.

Tekniska data
Spänning:

2×3 V

Strömförsörjning: 2×2 st. 1,5 V AA-batterier
(medföljer inte)
Ljuseﬀekt , 1 lampa tänd:

400 lumen

Ljuseﬀekt , 2 lampor tända:

600 lumen

Driftstid med 2 lampor tända:

3 timmar

Driftstid är testad vid användning av 2900
mAh alkaliska batterier (Nor-tec)
Kan roteras 180°

Förberedelser
Ta av batteriluckorna på lampornas baksida.
Sätt i 2 st. 1,5 V AA-batterier i varje lampa. Se
till att polerna är vända åt rätt håll.
Sätt på batteriluckorna igen.

Användning
Fäll ut LED-arbetslampan till önskad position.
Tryck en eller �era gånger på strömbrytaren
på sidan av LED-arbetslampan för att tända
en eller båda lamporna eller för att släcka
dem.
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Rengöring och underhåll

Miljöinformation

Torka regelbundet av LED-arbetslampan
med en hårt urvriden trasa, eventuellt med
ett milt rengöringsmedel. Använd inte starka
eller slipande rengöringsmedel, eftersom de
kan skada LED-arbetslampans yta.

Elektriska och elektroniska
produkter (EEE) innehåller material,
komponenter och ämnen som
kan vara farliga och skadliga för
människors hälsa och för miljön om avfallet
av elektriska och elektroniska produkter
(WEEE) inte bortskaﬀas korrekt. Produkter
som är markerade med nedanstående
överkryssade sophink är elektriska och
elektroniska produkter. Den överkryssade
sophinken symboliserar att avfall av
elektriska och elektroniska produkter inte
får bortskaﬀas tillsammans med osorterat
hushållsavfall, utan de ska samlas in separat.

Om ljuset blir svagt ska du byta batterierna.
Byt alltid alla batterier på samma gång.
Ta ut batterierna om LED-arbetslampan inte
ska användas under en längre period.

Servicecenter
OBS! Produktens modellnummer ska alltid
uppges vid kontakt med återförsäljaren.
Modellnumret �nns på framsidan i denna
bruksanvisning och på produktens
märkplåt.
När det gäller:
•

Reklamationer

•

Reservdelar

•

Returvaror

•

Garantivaror

•

www.schou.com

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)
Tillverkare:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK–5250 Odense SV
© 2019 Schou Company A/S
Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna
bruksanvisning får inte på några villkor, varken i sin
helhet eller delvis, återges med hjälp av elektroniska
eller mekaniska hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering
eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett
informationslagrings- och informationshämtningssyste
m, utan skriftligt medgivande från Schou Company A/S.
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