BAG SPOT användarhandledning
Korrekt användning:
BAG SPOT är en mobil ljuskälla i litet kompakt format. Den har utvecklats för belysning av
handväskor och portmonnäer. Den är bara godkänd för batteridrift med 2 knappceller CR2032.

Säkerhetsanvisning:
Innan BAG SPOT tas i bruk måste handledningen läsas igenom i sin helhet.
Här finns anvisningar för korrekt användning.
Garantin gäller inte för skador som orsakas av att användarhandledningen
inte följs.
Vi ansvarar inte för skador eller följdskador som uppkommer genom
felaktig användning.
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Av tillståndsskäl (CE) och av säkerhetsskäl är egenmäktiga förändringar eller modifieringar
inte tillåtna.
BAG SPOT är ingen leksak. Tänk på det när du hanterar den!
Urtagna batterier och batterihållare kan sväljas av barn och djur. Var därför försiktig vid byte
av batterier och låt inte dessa smådelar ligga framme!
Utsätt inte apparaten för fukt. Undvik att använda den om luftfuktigheten överstiger 95 %.
Utsätt inte apparaten för temperaturer under −10 °C och över +50 °C. Lägg den inte direkt i
solen.
Se inte direkt in i ljuskällan och lys inte direkt i ögonen på på andra människor eller djur.
Det kan ge skador på ögonen.
Se till att förpackningsavfallet tas om hand på korrekt sätt och låt inte kvarblivet
förpackningsmaterial ligga framme. Det kan skada barn eller djur.

ANVÄNDNING AV BAG SPOT
Starta MONEY B RIGHT genom att trycka på någon av de två knapparna.
Den släcks automatiskt efter den inställda tiden.
KONFIGURATION AV BAG SPOT
Inställning av lystid:
Tryck in den vänstra knappen och håll den nere.
Efter den senast inställda tiden släcks lamporna.
Fortsätt att hålla knappen nedtryckt.
Efter några sekunder blinkar lamporna sekundvis.
Varje blinkning förlänger lystiden med en sekund.
Lystiden är minst 5 sekunder och förlängs med en sekund för varje blinkning.
Maximalt 35 sekunder kan ställas in.
Inställningen avslutas så snart den vänstra knappen släpps upp.

Inställning av ljusstyrka:
Tryck in den högra knappen och håll den nere.
Efter en stund börjar ljusstyrkan förändras varannan sekund.
Detta förlopp fortsätter så länge knappen hålls nedtryckt.
Släpp upp knappen när den önskade ljusstyrkan nåtts.
Därmed är ljusstyrkan inställd.
När batterierna tas ut återställs inställningarna till grundinställningen.
Säkerhetsanvisning för batterierna
Låt inte batterierna och tillhörande hållare ligga framme – barn eller djur kan svälja
dem.
Om ett batteri har svalts ned måste läkare genast uppsökas.
Utgångna eller skadade batterier kan vara frätande – se till att skydda dem på
lämpligt sätt. Ladda inte upp batterier, kasta dem inte i brinnande eld och kortslut dem
inte – de kan explodera.

Byte av batterier
Batterierna måste bytas ut när BAG SPOT lyser svagt eller inte alls. Kontrollera först om
ljusstyrkan eventuellt har ställts in alltför lågt. Hur ljusstyrkan ställs in beskrivs i avsnittet
KONFIGURATION.
Ta ut båda batterierna ur batterifacket och ersätt dem med nya av samma typ. Nya batterier kan
köpas hos återförsäljare av BAG SPOT.

Tryck först låsspaken åt
sidan och dra sedan ut
batterifacket.

Som slutförbrukare av batterierna är du skyldig att svara för att de tas om hand på korrekt
sätt efter användning.
Dessa bestämmelser är avsedda att skydda miljön.

Tekniska data
Driftspänning från 2 batterier CR2032
Strömförbrukning – beroende inställd ljusstyrka
Automatisk släckning – beroende på inställd tid

ca 6 V DC
ca 8 till 35 mA
ca 5 till 35 sekunder

Underhåll
Vid behov skall apparaten endast rengöras med en lätt fuktad trasa eller med en pensel.
Använd aldrig aggressiva eller kemiska lösningsmedel.

Avfallshantering
Apparaten får inte kastas bland hushållsavfallet. Beakta gällande lagar och bestämmelser.
Innan apparaten kasseras skall batterierna tas ut och kastas separat.
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