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Takk for kjøpet av trådløst ultrasterkt spotlys. 
Vi jobber med å gi lys i mørket ved å bruke 

siste nytt innen lysdioder (LED-lys). LED-lys 
er de mest effektive og holdbare lyskildene som 

finnes. Vi vet at ditt trådløse ultrasterke 
spotlys vil bidra til et tryggere miljø og gi deg 

lys der du trenger det til en svært rimelig pris. 

VEDLAGT FINNER DU: 

Monteringsfeste for trådløst ultrasterkt 

spotlys 

3 skruer og 3 fester 

 

ULTRASTERKT SPOTLYS-FUNKSJONER 

 
Bevegelsesaktivert– Spotlyset slås på automatisk når det 
påviser bevegelse. 

Automatisk avslåing– Av– Spotlyset slås automatisk 
av etter 20 sekunder hvis ingen bevegelse påvises. 

Lyssensor– Trådløst spotlys slås bare på når det er 
mørkt, slik at batteriets levetid blir så lang som mulig. 

 

 

 

INSTALLASJONSINSTRUKSJON

ER 

 
ADVARSEL 

Bruk kun nye alkaliske D-cellebatterier med 
1. 5V-merking. Sett ikke inn gamle 
batterier sammen med nye. HVIS 
batteriene ikke er nye, kan det føre til 
funksjonsfeil på lyset. 

Installer batteriene med polene riktig vei. 

HVIS spotlyset ikke slår seg av, er det 

tid for å skifte batteriene ut med nye. 

FØR DU MONTERER SPOTLYSET DITT 

Illustrasjon1 Illustrasjon2 Illustrasjon3 Illustrasjon4 

 
 

Illustrasjon5 
 

    
1. Fjern frontdekselet på spotlyset ved å vri det i 
retning mot klokken, slik illustrasjon 1 viser. 

Trekk den fremre delen ut av holderen slik at 
batterirommet avdekkes. Delene skilles ved å trykke 
ned kantene og trekke dem fra hverandre (illustrasjon 
2) 

2. . Sett inn 4 D-cellebatterier i spotlyset slik 

illustrasjon 3 viser. Sett batteriholderen 
tilbake på plass ved å plassere delene mot 
hverandre slik at rillene på sidene passer 
sammen, og så klikke dem på plass ved hjelp av 
trykknappene inne i holderen (illustrasjon 4). 

3. Sett rillene og pilene i riktig stilling og sett så 
inn batteriholderen. (Illustrasjon 5.) Vri 

frontdekselet i retning med klokken så 
langt som det går. Sørg for at 
enheten er ordentlig lukket og at pilen 
peker på låsesymbolet, for å sikre at 
værforseglingen er tett. Hvis disse to delene ikke 
er godt skrudd på plass, kan vann 

komme inn. 

MERKNADER: Lyssensoren gjør at spotlyset bare aktiveres når det er mørkt. Vi anbefaler å prøve den i et mørkt rom eller i et skap. Når 
spotlyset ikke slår seg av, er det tid for å skifte batteriene ut med nye. 

MONTERING AV SPOTLYSET DITT 

Illustrasjon6 Illustrasjon7 Illustrasjon8 Illustrasjon9 Illustrasjon10 

 

     
Fjern monteringsfestet ved å vri tomme-skruen i 

retning mot klokken, slik illustrasjon 6 viser. 
Trekk monteringsfestet ut fra spotlys-stammen. 

Skru tre skruer inn i de tre hullene for å feste 
monteringsfestet (illustrasjon7). For et best 

mulig resultat, bor hull først og sett inn 

festeplugger. 

Sett spotlyset tilbake på 
monteringsfestet og still det inn i ønsket 

retning som vist på (illustrasjon 8). 

For å vri spotlyset opp og ned, løsne den store 
tommeskruen i skjøten på spotlys-stammen og still 
hodet på spotlyset til riktig stilling som vist i 

illustrasjon 9 og illustrasjon 10. 
Stram tommeskruen. 

 

Viktig! 


