GEBRUIKSAANWIJZING
Model MP-12
Oplaad instructies:
1.

Verbind de adapter met het oplaadstation en doe de adapter in het het stopcontact.

2.

Zorg ervoor dat de on/off schakelaar onderaan de kaarsen in de off-stand staat. Er gaat nu op elke
kaars een rood lampje branden. Het opladen is begonnen.

3.

De oplaadtijd is 8 uur.

4.

De rode lampjes op de kaarsen worden groen zodra de kaarsen volledig zijn opgeladen.

5.

Haal de stekker uit het stopcontact.

6.

De kaarsen zijn nu opgeladen en klaar voor gebruik.

7.

Belangrijk: Elke kaars heeft elektronische bescherming tegen overlading. Bewaar de kaarsen na de
oplaadsessie niet langer dan 24 uur op een actief oplaadstation; haal de stekker uit het stopcontact,
zodat het oplaadstation niet meer oplaadt.

		

+

Handig koppelsysteem!
2 oplaadstations aan elkaar te klikken met
gebruik van slechts 1 adapter

+

Belangrijk: Door het onjuist uitvoeren van de gebruiksaan- wijzing verloopt uw recht op 1 jaar garantie!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

De kaarsen moeten worden opgeladen alvorens gebruik.
Alleen het gebruik van de bijgeleverde oplaadbasis en de bijgeleverde adapter volgens bovenstaande instructies geven recht op 1 jaar
fabrieksgarantie. Bij gebruik van of in combinatie met eigen apparatuur en adapters kan het product blijvend beschadigen en kapot gaan.
De fabriek en Easy Candle zijn hier niet verantwoordelijk en/ of aansprakelijk voor.
De adapter is ontwikkeld om maximaal 2 oplaadstations (24 Easy Candles) te verbinden en van stroom te voorzien. Koppel
nooit meer dan 2 oplaadstations aan 1 adapter!
Bewaar de kaarsen volledig opgeladen wanneer ze langer dan 4 weken niet worden gebruikt. De aan/uit knop moet in de ‘uit’ positie
staat. De batterij moet elke 3 maanden één keer volledig opgeladen worden.
Als de kaarsen lange tijd niet worden gebruikt, laad deze dan voor gebruik eerst volledig op.
Verbrand of verpletter de batterij niet; deze kan ontploffen of er kunnen giftige stoffen vrijkomen.
Stel de kaarsen niet bloot aan extreme temperatuurs- veranderingen en buitensporig gebruik .
Bewaar de kaarsen op een koele, droge plek.
Wanneer de kaarsen minder lichtopbrengst hebben: zet de kaarsen uit en laad deze weer op.
De kaarsen zijn geschikt voor gebruik binnen en buiten. Let op: de kaarsen zijn spatdicht, maar niet waterdicht!

Specificaties Easy Candle MP-12
Vermogen 			
				

Input 		
Output 		

100-240V / 50-60 Hz
1500mA / 1,2W

Technische specificaties		
				
				
				

Lichtbron		
Oplaadtijd
Brandtijd		
Levensduur

LED
8 uur
16 uur
8.000 branduren

Afmetingen product			
				

Diameter 		
Hoogte

4 cm
5,5 cm

Afstandbediening		
Functies
						
				
		
				

MEER INFO OP WWW.EASYCANDLE.NL

Standard On/Off 		
			
Auto-off Timer (4 of 8 uur), 							
Brightness level (Bright & Dim), 						
Candle flickering / Steady light

