
Sensor loftlampe LED med USB-opladning

Art nr 9061583 / 540209
EAN nr 5709133914684

LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN FØR BRUG!



SPECIFIKATIONER:

FORSIDE BAGSIDE

Spænding 5V

Effekt 2.5W

LED LED（0.5W*26）

Farvetemperatur 3000K / 6500K/4500K

Lumen 200lm

Batteritid 2 timer

Opladningstid 3 timer

Indkapslingsklasse IP44

BETJENING:

 On/Off: Tryk en enkelt gang på "M" for at tænde lampen konstant. Hvidt/varmt lys tændes.
 Lysdæmper: Tryk og hold "M" nede, lyset dæmper fra lav til høj eller fra høj til lav.
 Automatisk tænd/sluk med sensor: Dobbeltklik på "M" (lyset vil blinke én gang). Tryk

på ”M” igen for at deaktivere sensortilstanden.

Tilpasning af induktionstid:
o Den første gang sensortilstanden benyttes vil induktionstiden være 10 sekunder.
o Induktionstid på 20 sekunder: Venstre kontakt drejes til ”20”.
o Induktionstid på 40 sekunder: Venstre kontakt drejes til ”40”.
o Induktionstid på 60 sekunder: Venstre kontakt drejes til ”60”.



Når sensoren opfanger bevægelser i skumring eller mørke inden for sanseområdet, tændes lyset.
Hvis der er fortsat bevægelse inden for sanseområdet (3-8m), vil lyset fortsætte med at være tændt,
og slukker efter personen er gået i 20s/40s/60s alt efter den valgte indstilling.

BATTERI:

 Lampen har indbygget 1200mA 18650 litium batteri, som kan arbejde uafbrudt i omkring 2
timer.

 Lampen er udstyret med permanente batterier, der kan genoplades via et USB-kabel, som
kan sættes til en hvilken som helst USB-strømadapter.

 Når lampen skal oplades, kan den nemt tages ned, og man behøver derfor ikke bekymre sig
om, at lampen skal være tæt på en stikkontakt. Indikatorlyset
vil være rødt under opladning og bliver grønt, når den er fuldt opladet.

 Ved levering kommer lampen med et tilhørende USB-kabel men ikke USB-strømadaptor.
 Hvis lampen ikke bruges i længere tid, skal den slukkes.
 Aflad ikke batteriet helt, men oplad det i tide.

DK ADVARSEL:
Se ikke direkte ind i lyset og ret ikke lyset mod andre menneskers øjne. Dette kan medføre
forringelse af synet. Hvis sensoren er tildækket, virker den ikke, idet den hermed ikke kan
registrere bevægelse.

Produktet er ikke legetøj!!

NO ADVARSEL:
Ikke se direkte inn i lyset og ikke rett lyset mot andres øyne. Dette kan forårsake
forringelse av synet. Hvis sensoren er dekket, fungerer den ikke, da den ikke kan
oppdage bevegelse.

Produktet er ikke et leketøy!!

Produceret i Kina.

Fremstillet for:
jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle

Importeret af:
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
DK-9220 Aalborg Øst

Bortskafning
Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed
og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)ikke bortskaffes korrekt.Produkter, der er mærket med en “overkrydset skraldespand”, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede
skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
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EU-IMPORTØR
QUINEQUINTAX ApS
Middelfartvej 3
DK-9220 Aalborg Øst
Danmark

QUINEQUINTAX ApS
erklærer herved på eget ansvar at,
sensor loft LED lampen
No Name art nr 9061583 / 540209 / 5709133914684
er fremstillet i overensstemmelse med følgende:

Direktiver:
EMC 2014/30/EU

Standarder:
EN IEC 55015: 2019 + A11: 2020
EN IEC 61000-3-2: 2019
EN 61000-3-3: 2013/A1: 2019
EN 61000-4-2: 2009
EN IEC 61000-4-3-2: 2020
EN 61000-4-4: 2012
EN 61000-4-5-: 2014 + A1: 2017
EN 61000-4-6: 2014
EN 610000-4-8: 2010
EN IEC 61000-4-11: 2020

ifølge:
MOST ”Certificate of conformity” nummer: MTEG22030536 (29.03.2022)

Produktet er fremstillet for jem & fix A/S, Skomagervej 12, DK-7100 Vejle

Aalborg, 27. august 2022

Josephine Quintessenza
Produktchef

QUINEQUINTAX ApS,
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