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BEDRIJFSMODI

Controleknop

In- en uitschakelen
• Druk kort op deze knop om het licht in te
schakelen.
• Houd de knop 1 seconde ingedrukt om het licht
uit te schakelen.
Alles uitschakelen (aanbevolen voor langere
perioden van niet-gebruik).

Controleknop

Uitzetten
• Houd de toets 5 seconden ingedrukt om de
afstandsbediening uit te schakelen. Het lampje
knippert driemaal om aan te geven dat de functie
is gedeactiveerd.
Aanzetten
• Druk kort op deze toets om de afstandsbediening
weer te activeren en het licht in te schakelen.

Kleurmodus selecteren (sfeer)
• Druk kort op deze knop om de witte modus in te
schakelen of om de kleur c.q. modus te wijzigen.
Regenboogmodus*
• Druk kort op deze knop om de geselecteerde kleur
vast te leggen. Druk nogmaals kort op deze knop
om de kleurrotatie weer te activeren.
*Schakel, om vanuit de regenboogmodus weer terug te keren naar wit licht, de
verlichting uit en vervolgens weer in.

Technische speciﬁcaties
• 7 LED’s (1 wit, 6 RGB)
• Stroomverbruik LED‘s: 0,4 W
• Lithium-ion-batterij: 3,7 V 850mAh.
• Verlichtingsduur bij volledig opgeladen batterij:
Ongeveer 8 uur, afhankelijk van de instellingen
• Levensduur batterij in uitgeschakelde toestand: Enkele maanden*
• USB-oplader: 5 V lader niet inbegrepen
• Elektrische voeding verlichtingsunit: 5,35 V dc 1 A
• Oplaadtijd verlichtingsunit: 7 uur
• Bereik afstandsbediening: Max. 5 m (direct bereik)
• Materiaal verlichtingsunit: PE kunststof
• Schok- en uv-bestendig
• Waterdicht IPX8 tot een diepte van 1 m
• Aanbevolen bedrijfstemperatuur: 0-40° C
*Als u van plan bent de lampen langer dan een maand niet te gebruiken en die dus
niet regelmatig oplaadt, schakel het product dan uit om schade aan de batterij te
voorkomen.
Wettelijke naleving
Dit product dient bij verwijdering binnen de Europese Unie (in overeenstemming
met richtlijn De G 2002/96/ECE), maar ook in andere regio‘s van de wereld,
te worden afgegeven bij een inzamelpunt voor recycling. Omdat het hier geen
normaal huishoudelijk afval betreft, draagt afvalscheiding bij tot de bescherming
van zowel het milieu als onze natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met www.goodnightlight.eu. IPW Europe verklaart dat
dit product in overeenstemming is met de volgende Europese richtlijnen: R&TTE
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(1999/5/EC), LVD(2006/95/EC), RoHS (2011/65/EU), EMC (2004/108/EC) en
de batterij (2006/66/EC). De desbetreffende conformiteitsverklaringen zijn te
vinden op onze website (www.goodnightlight.eu). Dit apparaat voldoet aan deel
15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik van dit product is onderhevig aan de
volgende twee voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen schadelijke interferenties
veroorzaken en (2) Het apparaat moet alle interferenties accepteren, inclusief
trillingen of golfbewegingen die een ongewenst effect veroorzaken.
INSTRUCTIES (Lezen vóór gebruik)
Oplaadstation en opladen
De verlichtingsunit moet vóór het eerste gebruik, en ook regelmatig daarna,
worden opgeladen om schade aan de batterij te voorkomen.
• Sluit het oplaadstation aan op een stroombron.
• Plaats de lamp op het oplaadstation.
• De indicator licht tijdens het opladen licht rood op. Als de indicator groen
kleurt, is de batterij volledig opgeladen. De volledige oplaadtijd bedraagt
ongeveer 7 uur.
Voorzorgsmaatregelen
Lees de gebruikshandleiding eerst aandachtig door voordat u het product in
gebruik neemt. Neem de instructies in deze handleiding in acht. Doet u dit niet,
dan vervalt uw garantie.
Verlichtingsunit
• Stel de verlichtingsunit nooit bloot aan vuur of hoge temperaturen.
• Haal de verlichtingsunit niet uit elkaar, anders vervalt uw garantie.
• Verbind de lamp nooit met een ander apparaat.
• Laad de lamp regelmatig op. De batterij wordt zwakker na een paar maanden
zonder opladen.
• Laad de lamp nooit op m.b.v. van een oplaadstation van een andere fabrikant.
• De diffuser kan verslijten, dus behandel uw lamp met zorg.
• Verschillen in omgevingstemperatuur kunnen condensatie veroorzaken. Dit
heeft geen invloed op het juist functioneren van de lamp.
Correct gebruik van een lithium batterijoplader
Deze instructies zijn bedoeld als aanvulling op de gebruikshandleiding. Lees de
gebruikshandleiding en deze kaart eerst aandachtig door voordat u uw nieuwe
product in gebruik neemt. Volg de onderstaande instructies voor de juiste omgang
met deze oplader.
• V
 erwijder de oplader na de aanbevolen tijd, zelfs als de batterij nog niet
volledig is opgeladen.
• Trek de stekker na het oplaadproces uit het stopcontact.
• Ontkoppel na afloop de oplader van de voedingsbron.
• Probeer de oplader niet uit elkaar te halen of weer in elkaar te zetten.
• Voorkom dat de oplader in contact komt met metalen onderdelen.
• Raak de oplader gedurende een langere periode niet aan, ook niet nadat deze
van de stroomvoorziening is losgekoppeld.
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• R
 aak de oplader, het stopcontact of de aansluiting nooit aan met natte handen.
• Klop of stoot niet tegen de oplader.
• Trek de stekker van de oplader in het geval van rook, vreemde geur of
beschadiging onmiddellijk uit het stopcontact.
• Gebruik nooit een natte/vochtige oplader.
• Houd de oplaadpoort schoon.
• Plaats de oplader tijdens het opladen niet naast een telefoon.
• Plaats het toestel in de buurt van een goed toegankelijk stopcontact.
• Lege batterijen moeten langer worden opgeladen.
• Zelfs als de lamp niet wordt gebruikt, zal de batterijcapaciteit afnemen. De
gebruiksduur wordt zodanig verkort, dat de lamp niet meer kan worden
ingeschakeld. Leg hem in dat geval weer aan de oplader.
> Als u nog vragen hebt over de werking van dit product, neem dan contact op
met de dealer.
De afstandsbediening

Kaars
Modus kaarseffect

Uit
Schakelt de lamp uit.

Automatisch
Verandert geleidelijk
de LED-kleur

Lock
Stopt de kleurverandering.

Kleur
Selecteert de gewenste
kleur.

Intensiteit
Geeft de keuze uit drie
lichtintensiteiten

BATTERIJHOUDER
OPENEN /
SLUITEN

> Wanneer de lamp niet meer
reageert op het signaal
van de afstandsbediening,
vervang dan de batterij door
een nieuwe 3V CR2025
lithiumbatterij.
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