Wireless UltraBright Spotlight
Item HW101S- 2
LED-lys

Monteringsfod

Bevægelsessensor

Tak, fordi du har købt Wireless UltraBright
Spotlight. Vi ønsker at levere lys med det
nyeste inden for lysdioder (LED’er). LED'er
er den mest effektive og holdbare lyskilde, der
findes. Vi er sikre på, at dit Wireless
UltraBright Spotlight vil bidrage til et mere
sikkert miljø og give dig lys, hvor du har brug
for det, til en meget rimelig pris.
PRODUKTET BESTÅR AF:
Monteringsfod til Wireless UltraBright
Spotlight
3 skruer og 3 fastgørelseselementer

ULTRABRIGHT SPOTLIGHTS

ADVARSEL

FUNKTIONER

Brug kun nye D-alkalibatterier med 1, 5
V. Sæt ikke gamle batterier sammen med
nye. Hvis batterierne ikke er nye, kan
det betyde, at lyset ikke fungerer
korrekt.

Bevægelsesaktiveret – spotlightet tændes automatisk ved
registrering af bevægelser.
Automatisk slukning – spotlightet slukker automatisk
efter 20 sekunder, hvis der ikke registreres nogen
bevægelser.

Isæt batterierne, så de vender korrekt ifølge
polerne.

Lysføler – spotlightet tændes kun i mørke for at spare
batterilevetid.

Hvis
dit
spotlight
ikke
vil
slukke,betyder det, at det er tid til at
udskifte batterierne.

INSTALLATIONSVEJLEDNING
INDEN DU MONTERER SPOTLIGHTET
Billede 1

Billede 2

Billede 3

Billede 5

Billede 4

Vigtigt!

1. Fjern det forreste dæksel på spotlightet ved at dreje

2. Sæt 4 D-batterier i spotlightet, som vist på

det mod uret, som vist på billede 1.
Træk forsiden af underdelen, så du kan se
batteriholderen. Skil de to dele ad ved at trykke på
trykfligene og trække dem fra hinanden (billede 2).

billede 3. Sæt batteriholderen på, så den passer
med rillerne i siden, og tryk trykfligene ind på
begge sider af indersiden af holderen(billede 4).

3. Sørg for at rillerne og pilen er ud for
hinanden, når du indsætter batteriholderen
(billede 5). Drej det forreste dæksel med

uret, indtil det ikke kan drejes
længere. Sørg for, at enheden er
lukket korrekt, og pilen
peger mod låsesymbolet, så den vejrbestandige
lukning er tæt. Hvis de to dele ikke er helt tætte,
kan der trænge vand
ind.

BEMÆRK: Lysføleren sikrer, at spotlightet kun aktiveres i mørke. Vi anbefaler, at du afprøver det i et mørkt rum eller et skab. Hvis spotlightet
ikke vil slukke, betyder det, at det er tid til at udskifte batterierne.
MONTERING AF SPOTLIGHTET
Billede 6
Billede 7

Tag monteringsfoden af ved at dreje vingeskruen
mod uret, som vist på billede 6. Tag
monteringsfoden af stangen til spotlightet.
Skru tre skruer i tre huller for at montere
monteringsfoden (billede 7). Det bedste
resultat opnås ved at bore tappen først og
indsætte fastgørelseselementerne.

Billede 8

Sæt spotlightet tilbage på
monteringsfoden, så det vender i den
ønskede retning, som vist på billede 8.

Billede 9

Billede 10

Spotlightet kan drejes op og ned ved at løsne den
store vingeskrue ved stangen til spotlightet og
justere hovedet på spotlightet, så det vender
korrekt, som vist på billede 9 og billede 10.
Stram vingeskruen til igen.

