
Garanti & Support
Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes 
ved normal anvendelse. Misbrug af Clever Candles™ eller at åbne enheden vil 
ugyldiggøre denne garanti.

Alle reparationer uden for garantien vil være omfattet af et udskiftningsgebyr.

Teknisk support
Gå til www.tts-group.co.uk for de seneste produkt oplysninger.  E-mail feedback@
tts-group.co.uk for teknisk support.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire
NG17 9GU, Storbritannien
Gratisnummer: 0800 318686 Gratisfax: 0800 137525

TTS Produktkode: 
EY04773

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i 
husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted 
for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL! Ikke egnet for børn under 36 måneder på 
grund af små dele – kvælningsfare. Lavet i Kina, på 
vegne af TTS Group Ltd.

Clever Candles™

NxxxxxN448
9 V

TTS er stolte af at være en del af  PLC 
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Clever Candles™
Perfekt alternativ til rigtige stearinlys
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BRUGER VEJLEDNING



Vigtig information
•  Opbevar venligst disse instruktioner for fremtidig reference, da de indeholder 

vigtige oplysninger.

•  Al rengøring skal udføres af en voksen.

•  Legetøj, der rengøres med væsker, skal afbrydes fra transformatoren før 
rengøring.

•  Sørg for, at produktet er slukket, før rengøring påbegyndes.

•  For at rengøre Clever Candles™, skal man tørre med en fugtig klud.

Batteriadvarsler
•  Dine Clever Candles™ leveres med 2 x 1,2 V B40H NiMH genopladelige celler, 

der kan udskiftes af brugeren.

•  Batterier skal isættes af en voksen.

•  Brug batterier af samme type.

•  Bland ikke nye og gamle batterier. Udskift alle batterier på samme tid.

•  Brug ikke ikke-genopladelige batterier.

•  Sørg for, at batterierne er isat med den korrekte polaritet.

•  Lad ikke tilslutningerne kortsluttes.

•  Sørg for, at alle brugte batterier bortskaffes på den korrekte måde.

•  Lad ikke batterier komme i kontakt med væsker på noget tidspunkt.

• Det anbefales, at genopladelige batterier oplades helt før længere tids 
opbevaring.Underrubrik her i denne stil 



Clever Candles™ er det perfekte alternativ til rigtige stearinlys i skoler. Disse unikke 
stearinlys reagere på at blive pustet ud! Pust en gang for at tænde lyset, pust igen for 
at slukke det. Uden risiko for forbrændinger eller brand, er disse blafrende stearinlys 
rene og ryddelige og kan bruges på tværs af fagene i et utal af skolens aktiviteter. 
Der er 12 stearinlys i stil med fyrfadslys, der leveres med en tilkoblings-/ladestation. 
Lysene er genopladelige, der kræves ingen batterier, du skal blot placere dem i 
ladestationen og sætte stikket i stikkontakten. For at tænde stearinlysene skal man 
bare bruge Til/Fra-knappen nedenunder. Med disse lys kan du reducere, den tid du 
bruger på at foretage risikovurderinger, og du kan bruge dem, når du vil, og hvor 
du vil. Stearinlysene vil holde cirka 6 - 10 timer, før de har brug for at blive opladet. 
Gå til vores hjemmeside for at få masser af ideer til brug, et par af dem er angivet 
nedenfor.

Ideer til brug:
Fødselsdage - Fejr alle børnenes fødselsdag i skolen på den traditionelle måde med 
disse lys. Lad stå i ladestationen, og få dit barn eller læreren til at puste lysene ud, 
efter fødselsdagssangen er blevet sunget. Du kan endda dekorere din ladestation 
med klistermærker, glimmer og maling for at få den til at ligne en fødselsdagskage 
eller bedst af alt, placer den på toppen af   en rigtig kage!

Sammenbyggede dele - Anvend stearinlysene rundt omkring i lokalet for at skabe 
en fællessamlingsatmosfære. Stearinlysets flimrende lys vil have en beroligende 
virkning på børnene.

Rundkredstid - Brug som et fokuspunkt, når det er rundkredstid. Placer i midten af 
rundkredsen, når der fortælles historier, for at skabe en stemning. Stearinlysene er et 
fantastisk tilbehør til uhyggelige, fantastiske eller traditionelle fortællinger.

RE - Disse stearinlys kan bruges til at understøtte emner ved fester og højtider, især 
til Lysfesten. Stearinlysene kan også bruges, når der bedes ved fællessamlinger.

Videnskab - Anvend i mørke rum for at se på fraværet af lys. Brug til ligheder og 
forskelle, sammenlign med et ægte stearinlys. Hvordan ændres lyset, når du tilføjer 
flere eller færre lys til et mørkt område.

Særlige behov - Brug med børn, der har tale- og sprogvanskeligheder.
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Kunst - Lav dekorative lanterner, og placer inden i for at vise den flimrende effekt.

Drama/Læsefærdighed - Brug under rollespil og skolekomedier for at skabe 
stemningen.

Allehelgensaften - Placer stearinlysene inde i dine udskårne græskar for at skabe 
den uhyggelig effekt.

Matematik - Lav en pust på, pust ud nummerlinje. Pust to ud, hvor mange er der 
tilbage?

Clever Candles™ er perfekte til visuelle og kinæstetiske elever.

For mere information om, hvordan du bruger dine Clever Candles™, kan du besøge 
vores hjemmeside.

Isættelse & udskiftning af batterier
1. Dine Clever Candles™ bruger 2 x 1,2 V B40H NiMH genopladelige celler.

2. Fjern batteridækslet med en skruetrækker.

3.  Fjern de opbrugte batterier, og bortskaf dem på en ansvarlig måde.

4.  Anbring den nye batteripakke som anvist i batterirummet.

5.  Sæt batteridækslet på igen, og stram skruerne.

Opladning af dine Clever Candles™
1.  Clever Candles™ skal slukkes for at kunne oplade.

2.  Sæt stearinlyset i ladestationen.

3.  Sæt ladestationen i stikkontakten ved brug af den medfølgende adapter.

4.  LED-lyset på ladestationen lyser for at angive, at produktet oplades.

5.  Clever Candles™ er designet til at stå på kontinuerlig opladning, så de er altid 
klar til brug.

6.  Oplad dine Clever Candles™ i mindst 20 timer inden første brug.



Kend din Clever Candles™

Mikrofon

Tænd/Sluk D.C. i

Tændt

D.C. i
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Brug af dine Clever Candles™
Dine Clever Candles™ vil reagere på at blive pustet på.

Tænd for dine Clever Candles™ ved at skubbe Til/Fra-knappen til Til-positionen.

Pust en gang for at tænde Clever Candles™, pust igen for at slukke for Clever 
Candles™.

Sluk dine Clever Candles™ ved hjælp af Til/Fra-kontakten, når stearinlysene ikke 
bruges.

International opladeradapter
Clever Candles™ leveres med en multiregional adapter. Adapteren er leveret med et 
engelsk (Storbritannien) stik monteret, men du kan nemt ændre dette, så den passer 
til andre lande. Tryk på udløserknappen bag stikkets hoved, glid det engelske stik 
ud, og erstat det med den påkrævede stikenhed. Glid stikenheden ind, indtil den 
"klikker" forsvarligt på plads.

Den isolerende sikkerhedstransformer, der skal bruges med produktet, bør efterses 
regelmæssigt for potentielle farer såsom skader på kablet, ledningen, stikket, kabinet 
eller andre dele. I tilfælde af eventuelle skader, må adapteren ikke anvendes, før 
skaden er blevet korrekt repareret.

Legetøjet er ikke beregnet til børn under 3 år.

Transformeren er ikke legetøj.

Legetøjet må kun anvendes med den anbefalede transformer.



 Funktion

 Spørgsmål

Tekniske specifikationer

Fejlfinding

Clever Candles™

1,2 V B40H NiMH celle (x 2)

50 dage

6 - 10 timer (normalt brug)

ca. 15 timer

Input: 100 - 240V, 50/60 Hz koblings-output: 
9 V, 0,3 A internationale strømadapter 
(medfølger) for Storbritannien, EU, AU, 
polaritet: Midte positiv

Batteritype

Batterilevetid (Standby, LED slukket)

Batterilevetid (LED tændt)

Opladningstid

Strømforsyningsadapter

Batterierne er flade, genoplad ved hjælp af 
den medfølgende strømadapter.

Sørg for, at Til/Fra-kontakten står på Til.

Flyt tættere på det lys, du ønsker at puste 
på for at tænde eller puste ud.

Stearinlys vil ikke oplade, og 
strømindikatoren er tændt.

Sørg for, at til/fra-kontakten står på "FRA", 
når der oplades.

Clever Candles™ vil ikke tænde

Stearinlys oplader ikke

Specifikation

Svar


