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Introduktion

Mange tak, fordi du har valgt LED-lyset i glas fra Light.  
Du har dermed købt et kvalitativt førsteklasses produkt, som opfylder de højeste effekt- og 

sikkerhedsstandarder. Med henblik på korrekt håndtering og en lang levetid anbefaler  
vi dig at overholde efterfølgende anvisninger.

Du bedes læse instruktionsbogen og specielt sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem forud  
for anvendelse af udstyret. Her finder du en lang række vigtige og nyttige anvisninger,  

som forud for anvendelse skal forstås og overholdes af enhver bruger.  
Du bedes opbevare instruktionsbogen og medlevere den ved videregivelse af udstyret.  

Denne instruktionsbog kan også downloades som PDF-fil på internettet på vores hjemmeside.

LED-lys i glas
Model:

1124-L-SG, 1124-S-SG, 1124-S-G

IMPORTERET AF:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1
20095 Hamborg

Tyskland

50000859

www.wachsmuth-krogmann.com
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Oversigt 1124-L-SG

A

B C

1

1  LED-lys
2  ON/OFF/TIMER-kontakt
3  Batterirum
4  3 x batteri AA

Udstyrsdele 

Leveringsomfang
1 x LED-lys
3 x batteri AA
Instruktionsbog
Garantibevis
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3

3

4
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1,5 V
AA 

-
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D

E F

1

1  LED-lys (3 størrelser)
2  ON/OFF/TIMER-kontakt
3  Batterirum
4  3 x batteri AAA pr. lys

Udstyrsdele  

Oversigt 1124-S-SG / 1124-S-G

Leveringsomfang
3 x LED-lys
9 x batteri AAA
Instruktionsbog
Garantibevis

2

3

3

4

7 cm 10 cm 15 cm

+
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-
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1,5 V

AAA 
1,5 V
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Generelt

Instruktionsbog læses og opbevares
Du bedes læse denne instruktionsbog helt 
og grundigt igennem. 
Vær altid opmærksom på alle 

sikkerhedsanvisninger. Hvis du har spørgsmål eller er 
usikker i forhold til håndtering af produktet, bedes du 
kontakte din forhandler eller vores kundeservice. Du 
bedes opbevare denne instruktionsbog og eventuelt 
videregive den til tredjemand.

Tegnforklaring

Instruktionsbogens udgivelsesdato: 
Måned/år

 ADVARSEL! Dette symbol/advarsel 
betegner en fare med en mellemstor 
risikograd, som, hvis den ikke undgås, 
kan medføre døden eller en alvorlig 
kvæstelse.

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

Kun egnet til anvendelse indendørs.

Dette symbol kendetegner udstyr, som 
drives med jævnstrøm.

  

HENVISNING! Denne advarsel advarer 
mod eventuelle materielle skader.

Overensstemmelseserklæring (se 
kapitlet "Overensstemmelseserklæring"): 
Produkter, som er mærket med dette 
symbol, opfylder alle fælles 
bestemmelser, som er gældende i Det 
Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde.

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

Du bedes beskytte lyset mod varme, 
åben ild og direkte sollys.
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Sikkerhed

Forskriftsmæssig anvendelse
Dette produkt er udelukkende egnet til anvendelse 
indendørs, i tørre og lukkede rum. Anvend produktet 
ved stuetemperatur. Dette produkt er kun beregnet til 
anvendelse i private hjem.
En anden anvendelse end tidligere beskrevet eller en 
ændring af produktet er ikke tilladt og kan føre til 
materielle skader eller endda personkvæstelser. 
Producenten eller forhandleren tager ikke ansvar for 
skader, som måtte være opstået på grund af ikke 
forskriftsmæssig eller forkert anvendelse.

ADVARSEL!  

Alle nedenstående anførte 
sikkerhedsanvisninger skal læses og 
overholdes. Ved tilsidesættelse er der 
væsentlig risiko for ulykke og kvæstelse 
samt fare for materielle skader og skader på 
udstyret.

Generelle sikkerhedsanvisninger 
ADVARSEL!  

Fare for børn og personer med 
nedsatte fysiske, sensoriske eller 
mentale evner (for eksempel delvist 
handicappede, ældre personer med 
begrænsning af fysiske og mentale 
evner) eller mangel på erfaring og 
kendskab (for eksempel ældre børn).
• Lad aldrig børn være uden opsyn med 

emballagematerialet. Der er fare for 
kvælning på grund af 
emballagematerialet. Børn undervurderer 
ofte risici. Hold altid børn på afstand af 
produktet.

• Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 
år og derover samt af personer med 
nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale 
evner eller mangel på erfaring og 
kendskab, hvis de er under opsyn, eller 
hvis de er blevet instrueret i sikker 
anvendelse af produktet og forstår de 
deraf resulterede risici. Børn må ikke lege 
med produktet. Rengøring og 
brugervedligeholdelse må ikke foretages 
af børn uden opsyn.

• Produktet skal opstilles utilgængeligt for 
børn.
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FORSIGTIG!
FARE FOR SKADER! 

Ukyndig håndtering af produktet kan 
medføre beskadigelser. 
• Anvend ikke produktet, hvis du konstaterer 

beskadigelser.
• Beskyt produktet mod skarpe kanter, 

mekaniske belastninger og varme 
overflader.

• Lyset består af ægte voks. Du bedes 
beskytte lyset mod varme, åben ild og 
direkte sollys.

• Produktet må ikke stilles direkte på sarte 
overflader, men der skal anvendes en 
underskål f.eks. af keramik eller porcelæn.

• Du må under ingen omstændigheder 
tænde vægen eller trække den ud af lyset!

• LED-pærerne kan ikke udskiftes. Når 
lyskildens levetid er udløbet, skal hele 
produktet udskiftes.

Sikkerhedsanvisninger til batterier

ADVARSEL!
Sikkerhedsanvisninger

• LIVSFARE! Hold batterier utilgængelige 
for børn. I tilfælde af slugning søges 
omgående læge!

• EKSPLOSIONSFARE! Ikke-genopladelige 
batterier må aldrig genoplades. Batterier 
må ikke kortsluttes og/eller åbnes. 
Konsekvensen kan være overophedning, 
brandfare eller de kan eksplodere.

• Batterier må aldrig kastes ind i ild eller 
ned i vand.

• Batterier må ikke udsættes for mekanisk 
belastning.

• Tag batterierne ud, når de er tomme, eller 
hvis du ikke skal anvende produktet i 
længere tid.

• Uens batterityper eller nye og brugte 
batterier må ikke anvendes sammen.

FORSIGTIG!
Risiko for lækage på batterier

• Undgå ekstreme betingelser og 
temperaturer, som kan påvirke batterier, 
f.eks. varmeelementer / direkte solstråler.

• Undgå kontakt med hud, øjne og 
slimhinder! I tilfælde af kontakt med 
batterisyre skylles de berørte steder straks 
med rigelige mængder rent vand, og der 
søges straks læge!

• Lækkende eller beskadigede batterier kan 
ved kontakt med huden forårsage 
ætsninger. Du bør i dette tilfælde bære 
egnede beskyttelseshandsker.

• I tilfælde af lækkende batterier skal du 
straks fjerne disse fra produktet for at 
undgå beskadigelser.
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Første anvendelse

Produkt og leveringsomfang kontrolleres
HENVISNING!
Fare for skader!

Hvis du åbner emballagen uforsigtigt med 
en skarp kniv eller andre spidse genstande, 
kan produktet nemt blive beskadiget.
• Vær meget forsigtig ved åbningen.
1. Tag produktet ud af emballagen.
2.  Kontrollér, om leverancen er komplet (se fig. A på 

side 4 og fig. D på side 5).
3.  Kontrollér, om produktet eller de enkelte dele er 

beskadiget. Hvis dette er tilfældet, må du ikke 
anvende produktet. Henvend dig til producenten på 
den serviceadresse, som er angivet på garantibeviset.

4.  Batterirummet 3  findes på undersiden af lyset. 
Låget på batterirummet 3  åbnes.

5.  Læg de vedlagte batterier 4  i produktet efter deres 
polaritet (+/-) (se fig. C på side 4 og fig. F på 
side 5).

6. Luk låget igen.

Betjening

Betjen produktet ved hjælp af ON/OFF/TIMER-kontakten 
2 .

• ON: Produktet er tændt.
• OFF: Produktet er slukket.
• TIMER: Timer-funktionen er aktiveret (6/18h).

Timer-funktion
Ved aktiveret timer-funktion er produktet tændt i 6 
timer og derefter slukket i 18 timer.

Vedligeholdelse, rengøring og 
pleje

ADVARSEL!
FARE FOR SKADER!

Ukyndig rengøring af produktet kan 
medføre beskadigelser.
• Til rengøring skal du kun anvende en tør, 

fnugfri klud. Ved genstridigt snavs kan du 
fugte kluden let.

• Sørg for, at vand ikke trænger ind i 
kabinettet.

• Anvend ikke kemikalier til rengøring.
• Når produktet ikke anvendes, skal det 

opbevares i emballagen på et tørt sted.
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Tekniske data
Model: 1124-L-SG
Varenummer: 4009588
Driftsspænding: 3 x 1,5 V  AA
Effektforbrug: 0,18 W
Dimensioner: ø 15 cm; højde: 15 cm
Beskyttelsesklasse: III

Model: 1124-S-SG / 1124-S-G
Varenummer: 4009588
Driftsspænding: 3 x 1,5 V  AAA pr. lys
Effektforbrug: 1 x 0,06 W pr. lys (i alt 0,18 W)
Beskyttelsesklasse: III
Dimensioner: ø 7,5 cm; højde: 7 / 10 / 15 cm

Overensstemmelseserklæring

 Vi, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, 
Lange Mühren 1, 20095 Hamborg, Tyskland, 
erklærer som eneansvarlig, at ovennævnte 
produkt opfylder de grundlæggende krav i 
de anførte EU-direktiver.  
EU-overensstemmelseserklæringen kan 
rekvireres på den adresse, som er anført 
oven for.
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Bortskaffelse

Emballage bortskaffes
 Bortskaf emballagen sorteret efter 
materiale. Aflevér pap og karton som 
papiraffald, folie i genbrugsindsamlingen.

 Emballagematerialet er delvist 
genanvendeligt. Bortskaf emballagen 
miljøvenligt og aflevér den på en 
genbrugsplads. Bortskaf den på en offentlig 
genbrugsplads.

Produkt bortskaffes
(Kan anvendes i Den Europæiske Union og andre 
europæiske lande med systemer til separat indsamling 
af genbrugsmaterialer)

 Kasseret udstyr måikke komme i 
dagrenovationen!  Hvis produktet en 
gang ikke længere kan bruges, 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 el-udstyr mærket med det her viste 
symbol.

 Batterier og akkumulatorer må ikke 
komme i dagrenovationen!  Dette 
symbol betyder, at batterier og 
akkumulatorer ikke må bortskaffes sammen 
med dagrenovationen. Forbrugere er 
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 og afleveres til 
genindvinding af værdifulde råstoffer som f.
eks. kobolt, nikkel eller kobber. Returnering 
af batterier og akkumulatorer er gratis.

Nogle af de eventuelle indholdsstoffer som kviksølv, 
cadmium og bly er giftige og skader miljøet ved en 
ukyndig bortskaffelse. Tungmetaller f.eks. kan have 
sundhedsskadelig virkning på mennesker, dyr og 
planter og tilføres til miljøet samt til fødekæden og 
derefter indirekte via maden komme ind i kroppen. Ved 
litiumholdige, brugte batterier er der høj brandfare. 
Derfor skal man være ekstra opmærksom på 
forskriftsmæssig bortskaffelse af litiumholdige, brugte 
batterier og akkumulatorer. Ved forkert bortskaffelse 
kan der desuden opstå indre og ydre kortslutninger 
grundet termiske påvirkninger (varme) eller mekaniske 
beskadigelser. En kortslutning kan forårsage en brand 
eller en eksplosion og have alvorlige konsekvenser for 
mennesker og miljø. Derfor bør du ved litiumholdige 
batterier og akkumulatorer forud for bortskaffelse 
klæbe polerne til for at undgå en ydre kortslutning. 
Batterier og akkumulatorer, som ikke er fast indbygget i 
udstyret, skal fjernes forud for bortskaffelsen og 
bortskaffes separat. Batterier og akkumulatorer bedes 
kun afleveret i afladet tilstand! Anvend om muligt 
akkumulatorer i stedet for engangs-batterier.

*) mærket med:
Cd = cadmium

Hg = kviksølv
Pb = bly
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