SAFETY PRECAUTIONS
Read these instructions carefully before use and
save it for future reference.
-- This string light is for indoor and outdoor use.
-- Do not connect the string light directly to the
mains, only use the adaptor supplier.
-- Do not connect the string light to the mains while
it is still in the packaging.
-- Neither the string light nor the adaptor supplied
may be dismantled or modified in any way.
-- The LED bulbs are not replaceable and cannot
be unscrewed.
-- Never use the string light if it or the adaptor has
been damaged in any way.
-- Always arrange cables and extension lead in
such a way that they do not constitute a hazard.
-- This string light is not suitable for dimming.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan
användning, och spara dem för framtida bruk.
-- Ljusslingan är avsedd för in- och utomhusbruk.
-- Slingan får inte anslutas direkt till eluttaget, den
medföljande adaptern måste användas.
-- Ljusslingan får inte anslutas till eluttaget medan
den fortfarande ligger i förpackningen.
-- Varken slingan eller adaptern får tas isär eller på
annat vis modifieras.
-- LED-lamporna kan inte bytas ut och får inte
skruvas av.
-- Använd inte slingan om den eller adaptern är
skadad.
-- Dra alltid sladdar och kablar så de inte kan
orsaka skador.
-- Använd inte dimmer för slingan.

INSTRUCTIONS

INSTRUKTIONER

1. Use the hooks on the string light to hang it at the
desired location.
2. Connect the power cable to the adaptor.
3. Connect the adaptor to an electrical outlet.

1. Använd slingans krokar för att hänga upp den där du
vill ha den.
2. Anslut slingans kontakt till adaptern.
3. Anslut adaptern till ett eluttag.

CARE AND MAINTENANCE

SKÖTSEL

------

Unplug the mains adaptor before cleaning the product.
Clean the string light using a soft, damp cloth.
Use a mild detergent. Never use solvents or strong, abrasive
cleaning agents. They could damage the product.
Store the string light in a dry place.
Coil the cable in large loops to prevent it from tangling, it will
then be easier to hang it next time you use it.

SPECIFICATIONS

------

Koppla från adaptern innan du rengör produkten.
Rengör slingan med en fuktig duk eller trasa.
Använd ett milt diskmedel. Använd aldrig lösningsmedel eller
starka, frätande medel eftersom de kan skada produkten.
Förvara slingan torrt.
Lägg slingan i stora öglor när den förvaras, så den inte
trasslar sig. Då blir det lättare att hänga upp den nästa gång.

SPECIFIKATIONER

Art. No.

909912-2

Art. nr.

909912-2

Adaptor input

AC 220-240 V, 50-60 Hz

Adapter in

AC 220-240 V, 50-60 Hz

Adaptor output

DC 31 V, 3.6 W

Adapter ut

DC 31 V, 3,6 W

Cable length

3 meter

Sladdlängd

3 meter

Lamp distance

1 meter

Avstånd mellan lamporna

1 meter

Total length

12 m

Totallängd

12 m

Water resistance

IP44

Vattenresistens

IP44

Bulb quantity

10 pcs

Antal lampor

10 st

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.

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.

This symbol on the products packaging
means that the material is recyclable.

Den här symbolen på produktens förpackning
innebär att materialet är återvinningsbart.

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.

Säkerhet
Detta märke finns på produkten och i manualen för att visa att den är tillverkad enligt gällande
EU-lagstiftning.

