SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
-- Läs instruktionerna före användning, och spara dem för framtida bruk.
-- Använd alkaliska batterier för bästa resultat.
Till produkten behövs 3 st AA-batterier (ingår ej).
-- Sätt bara i nya batterier av samma typ i produkten. Blanda inte gamla
och nya batterier.
-- Sätt i batterierna åt rätt håll, enligt markeringarna i batterifacket.
Annars kan batterierna få förkortad livslängd eller börja läcka.
-- Blanda inte batterier av olika sort (alkaliska batterier,
brunstensbatterier, laddningsbara batterier (nickelkadmium) och
nickelmetallhybridbatterier).
-- Batterierna får inte brännas. Batterierna ska återvinnas eller hanteras
enligt lokala riktlinjer.
-- Produkten är avsedd för inomhusbruk.
-- Det här är ingen leksak. Låt inte barn använda produkten utan tillsyn.
-- Håll förpackningsmaterial och batterier utom räckhåll för barn.
INSTRUKTIONER
----

Öppna batterifacket och sätt i 3 x AA-batterier. Stäng batterifacket.
Sätt reglaget till ”ON” (på) för att tända.
Utsätt inte tavlan för vätska.
Sätt reglaget till ”OFF” (av) för att släcka.

SPECIFIKATIONER
Art. nr.

570109/570110/570113

Lampor

LED (ej utbytbara)

Batterityp

3 x AA (ingår ej)
PÅ/AV

Miljö
Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska och elektroniska utrustningen ska slängas separat från
annat hushållsavfall när den inte fungerar längre. Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall. Kontakta lokala myndigheter
eller din återförsäljare för mer information.
Den här symbolen på produktens förpackning
innebär att materialet är återvinningsbart.
Säkerhet
Detta märke finns på produkten och i manualen för att visa att den är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning.
Denna lampa är avsedd för inomhusbruk.
Använd den inte utomhus.
Förbehåll
Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella tryckfel samt fortlöpande ändra och förbättra produkten och medföljande material.

SAFETY PRECAUTIONS
-- Read the instructions before use, and save them for
future reference.
-- For best results, use alkaline batteries.
-- The product requires 3 pcs “AA”batteries(not included).
-- Install only new batteries of the same type in your product.
-- 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.
-- Do not mix old and new batteries.
-- Do not mix Alkaline, Standard (Carbon-Zinc) or Rechargeable (Nickel
Cadmium) or (Nickel Metal Hydride) batteries.
-- Do not dispose of batteries in fire. Batteries should be recycled
or disposed of per local guidelines.
-- The product is intended for indoor use.
-- This product is not a toy. Do not allow children to use it without
proper supervision.
-- Keep packaging material and batteries away from children!
-- Caution: Canvas made by water-based ink. Please do not put wet
hands or wet objects on the canvas.
INSTRUKTIONER
----

Open the battery box on back of the product, and insert 3 x AA batteries.
Close the battery box.
Set the switch to “ON” position to turn on.
Set the switch to “OFF” position to turn off.
Environment
This symbol on the product or in the instructions means that the electrical and electronic equipment must be disposed of separately
from other household waste when it does not work anymore. The EU has separate waste collection systems, contact your local dealer
or authority for more information.
This symbol on the products packaging
means that the material is recyclable.
Safety
This mark is printed on the product and in the manual to show that it has been produced
according to current regulations within the EU legislation.
This lamp is intended for indoor use only,
do not use outdoors.
Reservations
We reserve the right to correct any typographical errors and reserve the right to make ongoing changes and improvements to the
product and related materials.

