Model: 550030

SAFETY PRECAUTIONS
1. For best results, use alkaline batteries. The product requires 2 pcs
“AA” batteries (not included).
2. Install only new batteries of the same type in your product.
3. Failure to insert batteries in the correct polarity, as indicated in
the battery compartment, may shorten the life of the batteries or
cause batteries to leak.
4. Do not mix old and new batteries.
5. Do not mix Alkaline, Standard (Carbon-Zinc) or Rechargeable
(Nickel Cadmium) or (Nickel Metal Hydride) batteries.
6. Do not dispose of batteries in fire. Batteries should be recycled or
disposed of per local guidelines.
7. The product is intended for indoor use.
8. This product is not a toy. Do not allow children to use it without
proper supervision.
9. Keep packaging material and batteries away from children!
10. Save these instructions for future reference.
HOW TO USE
1. Open the battery box and insert 2 x AA batteries. Close the battery box.
2. Set the switch to ”ON” position to turn on.
3. Set the switch to ”OFF” position to turn off.
SPECIFICATIONS
Product size: 141 x 33 x 250 mm
Bulbs: 8 pcs warm white LED (non-exchangeable)
Batteries: 2 x AA (not included)

This symbol indicates that the product should not be disposed with other household waste throughout the EU. To prevent
possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle responsibly in order to promote
sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact
the retailer where the product was purchased. They can recycle this product in an environmentally compatible manner.

Modell: 550030

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
1. Använd alkaliska batterier för bästa resultat. Till produkten behövs
2 st AA-batterier (ingår inte).
2. Sätt bara i nya batterier av samma typ i produkten.
3. Sätt i batterierna åt rätt håll, enligt markeringarna i batterifacket.
Annars kan batterierna få förkortad livslängd eller börja läcka.
4. Blanda inte gamla och nya batterier.
5. Blanda inte batterier av olika sort (alkaliska batterier,
brunstensbatterier, laddningsbara batterier (nickelkadmium) och
nickelmetallhybridbatterier).
6. Batterierna får inte brännas. Batterierna ska återvinnas eller
hanteras enligt lokala riktlinjer.
7. Avsedd för inomhusbruk.
8. Det här är inte en leksak. Låt inte barn använda produkten utan
tillsyn.
9. Håll förpackningsmaterial och batterier utom räckhåll för barn.
10. Spara instruktionerna för framtida bruk.
INSTRUKTIONER
1. Öppna batteriboxen och sätt i 2 x AA-batterier. Stäng batteriboxen.
2. Sätt reglaget till ”ON” (på) för att tända.
3. Sätt reglaget till ”OFF” (av) för att släcka.
SPECIFIKATIONER
Produktstorlek: 141 x 33 x 250 mm
Lampor: 8 st varmvita LED (ej utbytbara)
Batterier: 2 x AA (ingår ej)

Den här markeringen anger att produkten i enlighet med EU-bestämmelser inte får slängas tillsammans med vanliga
hushållssopor. För att förhindra miljö- och personskador bör produkten återvinnas på ett hållbart sätt så att beståndsdelarna kan
återanvändas. Använd det system för återvinning som erbjuds på orten eller kontakta inköpsstället för återvinning.

