
Lommelygter
Varenr.: 708-SC00117

LED-lygter der nemt genoplades i ladestationen. Kan lyse i op til 3 timer og indikator viser,
hvornår de skal lades op igen. Genoplades på 3 timer. Enkle at anvende. Ideelle til at
udforske omverdnen eller måske til en sjov skattejagt?

Sættet indeholder 6 LED lygter i farverige farver.

Information:

● Easi-Torch indeholder et ikke-udskifteligt, genopladeligt batteri.
● Forsøg ikke at fjerne batteriet.
● Lad ikke din Easi-Lorch komme i kontakt med vand eller andet væsker.
● I tilfælde af statisk elektricitet kan din Easi-Lorch fejle. I dette tilfælde sluk den og

tænd den igen for at nulstille den.

Opladning af din Easi-Lommelygte

Inden du bruger din Easi-Torch for første gang, skal lommelygten oplades. Anbring alle
lommelygterne på dockingstationen, sæt strømadapteren i dockingstation, og en grøn LED
lyser på dockingstationen for at vise det dockingstationen er tændt, og en rød LED lyser på
hver af lommelygterne angiver, at de oplader. Efter cirka fire timer den gule LED på
lommelygten vil lyse, hvilket indikerer, at Easi-Lommelygten er fuldt opladet og klar til brug.

Brug af din Easi-Lommelygte

En fuldt opladet Easi-Lorch holder i cirka to timers uafbrudt brug.
Batterilevetid-indikatoren (over tænd/sluk-knappen angiver det resterende batteri
liv (100 %, 75 %, 50 %, 25 %). Når mindre end 10 % af batteriets levetid er tilbage,
rød LED begynder at blinke. Når dette sker, skal lygten slukkes og
vendte tilbage til dockingstationen for at genoplade. Bemærk, at brænderen skal være
slukket eller den genoplades ikke.

Easy-Torch oplader

Easi-Torch leveres med en opladningsadapter. Adapteren medfølger kun et britisk stik.
Den sikkerhedsisolerende transformer, der skal bruges sammen med dockingstationen, skal
være regelmæssigt undersøgt for potentielle farer såsom beskadigelse af kablet, ledningen,



stik, kabinet eller andre dele. I tilfælde af skade, skal dockingstationen må ikke bruges før
skaden er udbedret korrekt.

● Dockingstationen er ikke beregnet til børn under 3 år.
● Transformatoren er ikke et legetøj.
● Dockingstationen må kun bruges med den anbefalede transformer.
● Legetøj, der kan rengøres med væske, skal frakobles transformer før rengøring.

DK - ADVARSEL: Uegnet for børn under 3 år.
Indeholder små dele. Kvælningsfare!
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