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Manual Part 2 
Sikkerhedsanvisning



Vigtigt!

Læs venligst disse instruktioner og sikkerhedsanvisninger, før du begynder at bruge dit nye produkt. 
Opbevar disse instruktioner på et sikkert sted til fremtidig brug. 

Kundeservice 

Har du spørgsmål til dit nye produkt, eller har du brug for reservedele, kan du besøge vores shop eller 
kontakte os via telefon, e-mail eller bruge vores chat.   

Når du modtager produktet  

Når du modtager produktet, skal du sørge for, at produktet ikke er beskadiget på nogen måde, før du 
pakker det ud. Hvis produktet er beskadiget, skal du udfylde en reklamation, så vi kan hjælpe dig. Du finder 
reklamationsformularen på Dancovershop.com. Gem altid emballagen, så du kan opbevare produkterne 
sikkert, når de ikke er i brug. 

Tilslut ikke og tænd ikke for produktet, mens det stadig er i emballagen, da det kan udgøre en brandfare.

Sikkerhedsrådgivning 

Det er vigtigt, at du kun bruger dette produkt i henhold til vores retningslinjer. Brug ikke indendørs-
produkter udenfor eller i fugtige områder. Hold produktet og emballagematerialerne væk fra små børn, da 
plastikposer udgør en kvælningsfare. Vær opmærksom på, at ingen af vores belysningsprodukter er legetøj, 
og at det smukke lys kan appellere til børn! 

Bortskaffelse af farligt affald

Smid altid belysningsprodukter, batterier, adaptere, fjernbetjeninger og ledninger ud i henhold til lokale 
retningslinjer om elektronik eller farligt affald. Aflever elektriske produkter med mere på din lokale 
genbrugsplads, eller læg dem i den passende beholder til elektrisk udstyr, batterier og meget mere.  

CE-certificering 

CE-certificeringen er en bekræftelse fra producenten af, at dette specifikke elektriske produkt er fremstillet 
i overensstemmelse med gældende europæisk lovgivning. 

LED-pærer og meget mere

Generelt kan LED-pærer ikke udskiftes. Når produktet ikke længere er nødvendigt eller fungerer, skal du 
bortskaffe det på en sikker måde - det er at aflevere det på din lokale genbrugsplads eller placere det i 
beholderen til elektrisk affald.   

Produkter, der bruger batterier

Brug altid den type batterier, der er nævnt i manualen. Brug af en forkert type batterier kan skade 
produktet. Behandl altid brugte batterier på en sikker måde! Smid ikke batterier i det almindelige affald 
eller i åben ild! Forsøg ikke at genoplade batterier, der ikke er beregnet til genopladning, da det kan 
forårsage en eksplosion! Sørg for, at små børn holdes væk fra små batterier, da det kan udgøre en 
kvælningsfare. Vær opmærksom på batteriernes retning (polaritet), når du sætter dem ind i produktet. 
Hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, så er det en god ide at fjerne batterierne fra produktet, da 
de kan lække over tid. 



Plug-in-produkter  

Tilslut ikke og brug ikke produktet, mens det stadig er i emballagen, da det kan udgøre en brandfare. Sørg 
for, at strømmen svarer til produktspecifikationerne, eller brug en adapter. Klip eller skift aldrig ledningen 
på vores belysningsprodukter! Brug en godkendt forlængerledning, hvis du har brug for en længere 
ledning til produktet. Brug aldrig et indendørs produkt udenfor eller i et fugtigt område. Opbevar aldrig 
disse produkter i en helt lukket plastikpose, da kondens kan skade produktet. Pas godt på produktet og 
undgå stød og slag, da det kan skade lyskilderne m.m. Skil ikke produktet ad eller prøv at reparere det selv 
– kontakt en professionel, hvis du oplever en fejl. 

Oplysninger om garanti

Dancover garanti gælder kun for normal brug af produktet, normal slitage undtaget, i overensstemmelse 
med skriftlige instruktioner eller manual. Generelt må du ikke rengøre dine belysningsprodukter. Hvis du 
har brug for at rengøre, skal du kun bruge en hårdt opvredet klud med et mildt vaskemiddel og lunkent 
eller koldt vand. Brug ikke stærke rengøringsmidler af nogen art!   

Besøg dancovershop.com for at få oplysninger om garantien. 

Tjek altid vores hjemmeside for de nyeste sikkerhedsråd og manual. 
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