MANUAL
Juletre
MED LYS

Gratulerer med ditt nye juletre med forhåndsmonterte LEDlys
Følg anvisningene for å sette opp juletreet som vi
tror du vil få glede av i mange år fremover.
MONTERING
Figur 1:
● Juletreet består av tre deler og en juletrefot i metall. Alle delene monteres sammen som vist på
figuren. Pass på at treet sitter godt fast i juletrefoten og finjuster om nødvendig de tre skruene
dersom treet ikke står rett.
● KLIKK-FUNKSJON: Dette treet har klikk-funksjon: Når de tre delene monteres sammen, og
strøm kobles til, vil alle lysene på treet lyse. Koble først del B inn i del C (nederste del av treet).
Koble så del A inn i del B. Påse at hver del er koblet riktig sammen slik figur 1 viser.
Figur 2:
● De to nederste delene har hengslede grener. Granbaret på hver gren kan bøyes om nødvendig
for å få mer fylde på treet. Bøy ut granbaret i et ”stjernemønster” som vist på figuren. Resultatet
blir et tett og pent tre.
Figur 3:
● Den øverste delen har grener som bøyes ut for å få fylde. Start på nederste gren og jobb deg
oppover til du har fått ønsket resultat (figur 4).

5-TRINNS DIMMER
● Dette juletreet har dimmerfunksjon på transformatoren. Knappen for å styre

dimming sitter på toppen av transformatoren (se tegningen).

● Når lyset er slått av vil det starte på fullt lys ved første trykk på knappen.
● Ved å trykke gjentatte ganger på knappen på toppen av transformatoren

dimmes lyset ned for hvert trykk til det er slått helt av.

FEILSØKING
● Dette juletreet med LEDlys er kun beregnet for innendørs bruk.
● LEDpærene er permanent tilkoblet og er ikke-utskiftbare.
● Dersom en pære slukker, vil de øvrige fortsatt lyse om ikke strømbroen blir brutt.
Brudd kan forekomme om pæreholder eller ledning blir skadet.
● Pass på at lyskjedens kontaktpunkter er koblet riktig sammen før støpselet settes i strømnettet.
Alle deler av treet vil kun lyse om alle kontaktpunktene sitter riktig og godt sammen.

ADVARSEL!
●
●
●
●
●

Dette treet må kun benyttes innendørs.
Ta produktet ut av forpakningen og sett alle deler sammen før det tilkobles strømnettet.
Produktet må ikke utsettes for sterk varme eller åpen flamme.
Dersom produktet blir skadet, må det ikke lenger benyttes, og skal destrueres på forsvarlig vis.
Dette er et juletre og ikke en leke for barn. La aldri barn være alene med produktet,
transformator, eller emballasje, da lek og feil bruk kan være forbundet med stor fare for barnets
liv og helse.

SIKKERHET!
● Av miljø og sikkerhetshensyn anbefales at man kobler fra strømnettet når lyskjeden ikke er
i bruk eller rommet forlates.
● Transformatoren kan bli varm i bruk, unngå at den tildekkes eller berøres når den er tilkoblet.

2

Figur 1

Figur 3

A

B

C

Figur 2

Figur 4

3

Ta vare på denne brukerveiledningen for senere referanse.
La alltid manualen følge eier av dette produktet.

FORBRUKERKONTAKT
Nordic Season Products AS
Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller
support@nordicseason.no
www.nordicseason.no
Ved eventuell reklamasjon på produktet, skal kjøpsbevis og ordrenummer* vedlegges.

*Ordrenummer finnes på etiketten på ledningen.
Vi jobber hele tiden med å forbedre våre produkter.
Vi forbeholder oss derfor retten til å endre tekniske spesifikasjoner når som helst.
Du vil alltid finne den nyeste manualen på www.nordicseason.no.

