
Stormlicht met vlameffect - Art. nr. 44 242 

Handleiding  

 
1. stormlicht boven ring   2. batterijhouder   3. lichtschakelaar  

 

Verlichtingsmodus   

1. Dansende vlam - UIT 

2. Constante verlichting - UIT 

3. Langzaam vervagen verlichting – UIT 

 

Operationele begeleiding 

1. Het product wordt gevoed door 3 stuks 1,5 V D-alkalinebatterijen (niet meegeleverd). Bereid voor de batterijen voor 

gebruik.  

2. Haal de eenheid uit de verpakking en verwijder alle beveiligingen zorgvuldig.   

3. Open de batterijhouder aan de onderkant van het product door de gesp op de geleider op het batterijklepje lichtjes 

in te drukken.  

4. Plaats de batterijen in de batterijhouder met de juiste polariteit. 

5. Bedek het batterijdeksel enigszins terug. 

6. Er zijn 3 verlichtingsmodi van deze stormlicht. Schakel het apparaat in door de schakelaar met de klok mee te draaien 

om de modus Dansvlam te zijn, en schakel uit door de schakelaar tegen de klok in te draaien; schakel weer in om de 

constante verlichtingsmodus te hebben en schakel weer uit; schakel in om Langzaam vervagen verlichting te gebruiken 

en schakel weer uit. 

7. Elke verlichtingsmodus heeft een dimmerfunctie. U kunt de helderheid van het licht aanpassen door de schakelaar te 

draaien.  

 

Waarschuwing 

1. Kinderen onder de 6 jaar mogen dit product niet gebruiken zonder toezicht van volwassenen. 

2. Plaats het apparaat niet op een oppervlak waar het gemakkelijk kan vallen. 

3. Houd het apparaat uit de buurt van vuur, water en voorkom dat het apparaat in water wordt ondergedompeld om 

ontploffing, lekkage te voorkomen.  

4. Verwijder de batterij als deze lange tijd niet wordt gebruikt. 

5. Niemand anders dan professionele technici moet proberen het product te demonteren om schade aan het product te 

voorkomen.  



 

ATTENTIE!!! 

Ruilen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen door onkundig gebruik beschadigd zijn. 

 

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. 
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