Liggende kat

natlampe
i silikone

Klap!

Ladeindikator

Micro USB
ladeport

Lampen oplades med den medfølgende ledning.
Når ladeindikator er rød, lader lampen.
Når denne er grøn, er lampen fuldt opladet.

Ved tryk på knappen
på lampens underdel
tændes lyset på 50%

Miav

1. Klap let på lampen
Første gang går lyset fra 50% til 100% lys
2. Anden gang skifter lampen til farveskiftfunktion.
3. Tredje gang vælges den specifikke farve,
som lampen lyser på.
4. Fjerde gang slukkes lampen.
5. Femte gang startes forfra.

Produktspecifikationer

Miav
Fjerng
betjenin

Lysregulering

Produktnavn

Sovende kat

Produktmodel

WH-A03

Spænding

5V DC

Strømstyrke

300mA

Alm. brug

5 timer

Batterikapacitet

1200mA

Farveskift

10 timer

Effekt

1W

Ladetid

2,5 timer

Forbrugstider

Tænd/sluk
Farvejustering
"Flash" farve
"Puls" farve
"Fade" farve
"Jump" farve
Importeret af:
GN belysning A/S
Birkegaardsvej 4
7400 Herning
www.gnbelysning.dk

Husk at fjerne den klare plastikfolie,
før ibrugtagning af fjernbetjeningen

Bemærk:
1. Brug kun en egnet adaptor til lampen, max 5V
2. LED lyskilden kan ikke udskiftes.
3. Brug ikke lampen i områder med høj fugtighed
eller varme
4. Når lyset bliver svagt, skal lampen oplades igen.
5. Hvis lampen ikke bruges i længere tid,
anbefales det at oplade den 1 gang om måneden,
for at undgå at forringe batteriets levetid
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Ladeindikator

Stående kat

natlampe
i silikone

Lampen oplades med den medfølgende ledning.
Når ladeindikator er rød, lader lampen.
Når denne er grøn, er lampen fuldt opladet.

Ved tryk på knappen
på lampens underdel
tændes lyset på 50%

1. Klap let på lampen
Første gang går lyset fra 50% til 100% lys
2. Anden gang skifter lampen til
farveskift-funktion.
3. Tredje gang vælges den specifikke farve,
som lampen lyser på.
4. Fjerde gang slukkes lampen.
5. Femte gang startes forfra.

Produktspecifikationer
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Lysregulering

Tænd/sluk
Farvejustering
"Flash" farve
"Puls" farve
"Fade" farve
"Jump" farve
Importeret af:
GN belysning A/S
Birkegaardsvej 4
7400 Herning
www.gnbelysning.dk

Husk at fjerne den klare plastikfolie,
før ibrugtagning af fjernbetjeningen

Produktnavn

Stående kat

Produktmodel

WH-A05

Spænding

5V DC

Strømstyrke

300mA

Alm. brug

5 timer

Batterikapacitet

1200mA

Farveskift

10 timer

Effekt

1W

Ladetid

2,5 timer

Forbrugstider

Bemærk:
1. Brug kun en egnet adaptor til lampen, max 5V
2. LED lyskilden kan ikke udskiftes.
3. Brug ikke lampen i områder med høj fugtighed
eller varme
4. Når lyset bliver svagt, skal lampen oplades igen.
5. Hvis lampen ikke bruges i længere tid,
anbefales det at oplade den 1 gang om måneden,
for at undgå at forringe batteriets levetid

