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Model:  YL-LC20-W, 
YL-LC20-K, YL-LC20-B,  
YL-LC20-C-W,
YL-LC20-C-K, YL-LC20-C-B

PRODUKT

Model:
YL-LC20-W (LED varm hvid)
YL-LC20-K (LED kold hvid)
YL-LC20-B (LED ravfarvet)

YL-LC20-C-W (LED varm hvid)
YL-LC20-C-K (LED kold hvid)
YL-LC20-C-B (LED ravfarvet)

LED-LYSKÆDE, 240 CM
LED-LYSKÆDE, 125 CM



Generelt
Instruktionsbog læses og opbevares

Læs vejledningen grundigt, opbevar den og 
videregiv den til andre brugere. Gem 
emballagen, så produktet kan opbevares 
sikkert. Ikke egnet til kommerciel anvendelse.

Forskriftsmæssig anvendelse
Dette produkt er ikke egnet til kommerciel anvendelse. 
Det er beregnet til dokoration indendørs.

Tegnforklaring
Følgende symboler og advarsler anvendes i denne 
instruktionsbog, på lyskæden eller på emballagen.

HENVISNING! 
Denne advarsel advarer mod eventuelle 
materielle skader.

Med CE-mærkningen bekræfter producenten, 
at dette elektriske udstyr overholder de 
gældende europæiske retningslinjer.

Dette symbol betyder, at produktet arbejder 
med lavspænding (SELV / PELV).

FORSIGTIG!  
Dette symbol/advarsel betegner en fare med 
en lav risikograd, som, hvis den ikke undgås, 
kan medføre en mindre eller moderat 
kvæstelse.

  Kun til indendørs brug.

HENVISNING! 
Sikkerhedsanvisninger 

• Emballagemateriale og lyskæde skal holdes 
utilgængeligt for børn! 
Ikke legetøj for børn, fare for kvæstelse!

• Gem emballagen, så produktet kan opbevares sikkert.
• Forud for første anvendelse bedes du kontrollere,  

om der er transportskader. I så fald må lyskæden ikke 
tages i brug, og du bedes tage kontakt til service- 
afdelingen.

• Tænd ikke lyskæden, når den stadig er i emballagen. 
Der er brandfare.

• LED-pærer kan ikke udskiftes.
• Lyskilden i denne LED-lyskæde kan ikke udskiftes.  

Når lyskildens levetid er udløbet, skal hele lampen 
udskiftes.

• Må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.

Sikkerhedsanvisninger batterier
ADVARSEL! 
Risiko for kvæstelse

• BEMÆRK Eksplosionsfare ved ukyndig 
udskiftning af batteriet.

• Udskiftes kun med samme eller en 
tilsvarende type.

• Vær opmærksom på korrekt polaritet ved 
ilægning.

• Rengør ved behov batteri- og apparat- 
kontakter før ilægning af batterier.

• Hold batterierne på afstand af børn.
• Søg straks læge, hvis et batteri er blevet 

slugt.
• Forsøg aldrig at oplade ikke genopladelige 

batterier.
• Smid ikke batterier ind i åben ild, udsæt 

ikke batterier for stærk varme (fare for 
lækage).

• Batterier må ikke kortsluttes eller skilles ad.
• Undgå kontakt med hud, øjne og slimhin-

der. De steder, som er ramt af batterivæ-
ske, skylles straks med rigelige mængder 
rent vand, og der søges straks læge.

• Fjern batterierne fra udstyret, hvis det ikke 
vil blive brugt i længere tid.
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Leveringsomfang
• LED-lyskæde
• 3 x AA/LR6, 1,5 V  batterier
• Instruktionsbog

Batterier udskiftes
Batterirummet åbnes ved at skubbe batterirumslåget  
til siden. Læg batterierne polkorrekt i batterirummet  
og luk batterirummet igen.

Anvendelse
For at tænde lyskæden skubbes tænd-/slukkontakten  
3 til position ON.
For at slukke lyskæden skubbes tænd-/slukkontakten 
til position OFF.
For at sætte lyskæden i timer-funktion skubbes tænd-/
slukkontakten i position TIMER. Ved aktiveret timer- 
funktion er lyskæden tændt i 6 timer og derefter slukket  
i 18 timer.

Rengøring og opbevaring
For at rengøre udstyret for forurening som støv osv. 
anvendes blot en fnugfri, fugtig klud. Anvend under 
ingen omstændigheder alkohol eller opløsningsmidler  
til rengøringen!
Når lyskæden ikke anvendes, skal den opbevares 
i emballagen på et tørt sted.

Tekniske data
Model:  YL-LC20-K (kold hvid) 

YL-LC20-B (rav)  
YL-LC20-W (varm hvid)  
YL-LC20-C-K (kold hvid)  
YL-LC20-C-B (rav)  
YL-LC20-C-W (varm hvid)

Indgang: 3 x AA/LR6, 1,5 V  ; 0,35 W
Beskyttelsesklasse: 
Lysstrøm:
YL-LC20-W, YL-LC20-K, YL-LC20-B: ca. 3,5 lm pr. LED
YL-LC20-C-W, YL-LC20-C-K, 
YL-LC20-C-B: ca. 1,5 lm pr. LED

Farvetemperatur
YL-LC20-W: ca. 2.600 K YL-LC20-C-W: ca. 2.500 K
YL-LC20-K: ca. 21.000 K YL-LC20-C-K: ca. 19.000 K
YL-LC20-B: ca. 2.000 K YL-LC20-C-B: ca. 1.900 K

Kasseret udstyr må ikke komme 
i dagrenovationen! 
Hvis lyskæden en gang ikke længere kan 
anvendes, er enhver forbruger lovmæssigt 
forpligtet til at aflevere kasseret udstyr 
separat fra dagrenovationen, f.eks. på en 
genbrugsplads i kommunen/bydelen. 
Dermed sikres det, at kasseret udstyr 
genbruges fagligt korrekt, og at negative 
påvirkninger af miljøet undgås. Derfor er 
elektrisk udstyr mærket med det her viste 
symbol.

Batterier og akkumulatorer må ikke 
komme i dagrenovationen! 
Som forbruger er du lovmæssigt forpligtet til 
at aflevere alle batterier og akkumulatorer, 
uanset om de indeholder forurenende 
stoffer* eller ej, på en genbrugsplads i 
kommunen/bydelen eller i forretningen, så 
de kan bortskaffes på en miljøvenlig måde. 
Aflevér lyskæden komplet (med batteriet) og 
i afladet tilstand på din genbrugsplads. 
* mærket med: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly

Overensstemmelseserklæring 
Vi,  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,  
Lange Mühren 1,  
20095 Hamborg, Tyskland,  
erklærer på eget ansvar, at produktet, som  
er nævnt længere oppe, opfylder de 
grundlæggende krav i de anførte  
EU-direktiver. EU-konformitetserklæringen 
kan rekvireres på den producentadresse,  
som er anført på garantibeviset.


