
Druk functies 
Druk op de AAN/UIT-knop om de lamp aan te zetten 

in de warmwitte-modus.

Tik 1 is om de lamp op helder wit licht te zetten.

Tik 2 is om de lamp langzaam van kleur te laten 

veranderen. 

Tik 3 is om de kleurverandering te versnellen. 

Tik 4 is om de lamp op een kleur te pauzeren. 

Blijf op de lamp tikken om de cyclus opnieuw te 

starten. 

Eigenschappen 

1. Kies tussen 3 verschillende modi en 8 

Gebruikershandleiding 

2. Druk op de hoofdschakelaar om de lamp aan 

te zetten in de warmwite-lichtmodus. 
   
3. Tik op het siliconen oppervlak om te schakelen 

tussen kleuren en modi. 

Let op: 

1. Demonteer de interne verlichtingsarmatuur niet. 

2. Als je de lamp lange tijd niet gebruikt, bewaar hem dan op een 

droge plek. 

3. Kinderen jonger dan 3 jaar mogen het product alleen in 

het bijzijn van een volwassene gebruiken. 

3. Het is niet nodig om de batterijen te 

vervangen, vanwege de ingebouwde accu. 

Oplaadbaar via het micro usb-oplaadpunt. 

4. Het siliconen gedeelte kan worden 

losgemaakt en is afwasbaar. 

levendige kleuren.  

2. Milieuvriendelijk en zacht wasbaar 

    siliconen materiaal. Bevat geen scherpe  

    onderdelen en de LED lamp wordt niet 

    heet.

Instructies 

1. Laad de nachtlamp voor het eerste gebruik   

    volledig op. Het indicatielampje wordt groen  

    als het volledig is opgeladen.

Productdetails 
Producttype: LED dieren nachtlampje 

Merk: Kadoing 

Capaciteit van de lithiumbatterij: 1200mAh 

Werkspanning / stroom: DC 5V/500 mA 

Maximaal vermogen: 0.5W 
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