
                           Inklapbare LED-lamp 

                     Artnr.: 27975 

Instructiehandleiding 

 

 

 

Beschrijving: 

- Verstelbare lampkomp met 24 heldere LED's 

- Helderheid: 12LM 

- Touch-sensorschakelaar voor 3 helderheidsstanden: 30% aan 50% aan en 100% 

aan 

- Inklapbaar ontwerp, ruimtebesparend en ideaal voor reizen 

- Aangedreven door 4x AA batterijen (niet meegeleverd) of USB-kabel (meegeleverd) 

- Materiaal: ABS 

- Verlengd formaat: L12,8 x B7,2 x H32 cm 

- Ingeklapt formaat: L12,8 x B7,2 x H5 cm 

- Gewicht: 185g 

 

Batterij plaatsen： 

 

Open het batterijklepje en plaats 4 1,5V AA-batterijen (niet meegeleverd) volgens de 

+/-polariteit zoals aangegeven aan de binnenkant volgens bovenstaande afbeelding. 

 



WAARSCHUWING!                                                                                   
 Reinig geen enkel onderdeel van het product met benzeen, verdunner of andere 

chemische oplosmiddelen. Reinig indien nodig met een zachte doek. 
 Dompel het product nooit in water. Dit beschadigt het product. 
 Stel het product niet bloot aan extreme druk, schokken of schommelingen in 

temperatuur of vochtigheid. 
 Knoei niet met de interne onderdelen. 
 Gebruik geen nieuwe en oude batterijen of diverse type batterijen door elkaar. 
 Gebruik geen alkaline, standaard of oplaadbare batterijen door elkaar in dit 

product. 
 Verwijder de batterijen als u het product gedurende een lange periode opslaat. 
 Voer dit product niet af als huishoudelijk afval. Afval als dit moet gescheiden 

worden ingezameld voor speciale behandeling. 
 

AFVALVERWIJDERING:  

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, 

maar milieuvriendelijk afvoeren.  

 

Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden 

afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, 

maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische 

apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of 

bevoegde instanties voor de afvalverwijdering. 

  

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Duitsland 

 

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  

in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl 

 

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres 

vermeld op uw factuur. 

 

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse 

gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur 

voorbehouden. 
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