
 

P486 / MF3376                                              GEBRUIKSAANWIJZING 
I. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT  
A. Handvat 
B. LED  
C. Regelknop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. KENMERKEN VAN HET PRODUCT 

 Werkt met 4 AA- of LR06-batterijen van 1,5V (niet inbegrepen). 
 
III. DE BATTERIJEN PLAATSEN 

 

 Open het batterijvakje onderaan.  

 Steek de 4 AA- of LR06 batterijen op hun plaats en doe het deksel 
weer dicht. 

 
 
 
 
 

IV. OPERATIE 

 Druk diep het inschakelen van de lamp. 

 Druk zachtjes aan de lage heldere mode.  

 Druk zachtjes opnieuw te flitsen. 

 Druk licht een derde keer om terug te keren naar de hoge heldere mode. 

 Druk diep om de lamp uit te schakelen. 
 
V. WAARSCHUWING BETREFFENDE DE BATTERIJEN 

 Combineer geen alkaline batterijen met gewone baterijen (koolstof-zink) of oplaadbare baterijen (nikkel hydride). 

 Combineer geen nieuwe met gebruikte batterijen. 

 Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn. 

 Haal indien mogelijk oplaadbare batterijen uit het aparaat alvorens ze op te laden. 

 Oplaadbare batterijen moeten altijd worden opgeladen onder toezicht van een volwassene. 

 Verwijder de lege batterijen. 

 Zorg er voor dat er geen kortsluiting ontstaat bij voedingspunten. 

 Gebruik altijd de aanbevolen baterijen of batterijen van een overeenkomend type. 

 Respecteer de polariteit van de batterijen.  
 

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort 
producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. 
Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zij voor het milieu of voor de 

volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd. 
Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat 
uit een doorgekruiste container op wielen.  
 

Geïmporteerd door PRODIS  S.A.S, 1 Rue de Rome, 93110  ROSNY SOUS BOIS- Frankrijk 
Op de markt gebracht door EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD – Duitsland/ Gemaakt in de VRC 

 


