
Garanti & Support
Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal 
användning. Vid missbruk av det Clever Candles™ eller vid öppning av enheten 
upphör garantin.

Allt utöver garantireparationer kommer att omfattas av en ersättningsavgift.

Teknisk Support
Vänligen besök www.tts-group.co.uk för den senaste produkt informationen.  
E-posta feedback@tts-group.co.uk för teknisk support.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, UK.
Ring kostnadsfritt: +44 (0)800 318686 Faxa kostnadsfritt: +44 (0)800 137525

TTS Produktkod: 
EY04773

VARNING: Kasta inte den här produkten 
i hushållsavfallet. Överlämna den till en 
uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska 
apparater.

VARNING! Inte lämplig för barn under 36 månader på 
grund av små delar - kvävningsrisk. Made in China, på 
uppdrag av TTS Group Ltd.
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TTS är stolta över att ingå i  PLC
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Clever Candles™
Perfekt alternativ till riktiga ljus

www.tts-shopping.com

USER GUIDE



Viktig information
•  Vänligen behåll dessa instruktioner för framtida bruk, eftersom de innehåller 

viktig information.

•  All rengöring bör göras av en vuxen.

•  Leksaker som kan rengöras med vätskor ska kopplas bort från transformatorn 
innan rengöring.

•  Se till att produkten är avstängd innan rengöring påbörjas.

•  För att rengöra Clever Candles™ torka av med en fuktig trasa.

Batterivarningar
•  Dina Clever Candles™ levereras med en sats av 2 x 1,2 V B40H NiMH 

uppladdningsbara, utbytbara batterier.

•  Batterierna bör monteras av en vuxen.

•  Använd batterier av samma typ.

•  Blanda inte nya och gamla batterier. Byt alla batterier vid samma tillfälle.

•  Använd inte icke-uppladdningsbara batterier.

•  Se till att batterierna sätts in med rätt polaritet.

•  Låt inte anslutningskontakterna kortslutas.

•  Säkerställ att alla uttjänta batterier omhändertas på rätt sätt.

•  Låt aldrig batterierna komma i kontakt med vätskor.

•  Det rekommenderas att laddningsbara batterier får en full laddning innan 
längre tids förvaring.Underrubrik här i denna stil 



Clever Candles™ är det perfekta alternativet till riktiga ljus för skolor. Dessa 
unika ljus reagerar på att bli utblåsta! Blås en gång för att tända ljuset, blås igen 
för att blåsa ut det. Utan risk för brännskador eller brand, är dessa realistiska, 
flimrande ljus rena och enkla och kan användas i hela läroplanen i en myriad av 
skolaktiviteter. Det finns 12 värmeljus-liknande ljus, levererade med en docknings-/
laddningsenhet. Ljusen är uppladdningsbar, INGA BATTERIER KRÄVS, placera helt 
enkelt dem i dockningsenheten och anslut den till elnätet. För att stänga av ljus på, 
helt enkelt använda den på / av under. Med dessa ljus minskar du tiden att göra 
riskbedömningar och du kan använda dem när du vill och var du vill. Ljusen kommer 
att lysa ca. 6 - 10 timmar innan de behöver laddas. Gå till vår hemsida för massor av 
idéer för användning. Några av dem föreslås nedan.

Idéer för användning:
Födelsedagar - Fira varje barns födelsedag i skolan på traditionellt sätt med 
dessa ljus. Låt dem stå i dockningsenheten och få dina barn eller lärare att blåsa 
ut ljusen när ni har hyllat födelsedagsbarnet. Du kan till och med dekorera din 
dockningsenhet med klistermärken, glitter och färg, så att det ser ut som en tårta 
eller bäst av allt, placera den på toppen av en riktig tårta!

Församlingar - Använd ljusen runtom i rummet för att skapa stämning i 
församlingen. Det flimrande skenet från ljuset kommer ha en lugnande effekt på 
barnen.

Samling - Använda som en sak att fokusera på under din samling. Placera i 
mitten av cirkeln under sagoberättandet för att sätta stämningen. Ljusen är ett bra 
komplement till spökhistorier, äventyr eller traditionella sagor.

RE - Dessa ljus kan användas för att stödja ämnen på festivaler, särskilt ljusfester. 
Ljusen kan även användas vid bön i församlingar.

Vetenskap - Använd i mörka utrymmen för att titta på frånvaro av ljus. Används för 
likheter och skillnader, jämför med ett riktigt ljus. Hur ändras ljuset när du lägger till 
mer eller mindre ljus till ett mörkt område.

Särskilda behov - Använd med barn som har tal- och språksvårigheter.
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Konst - Gör dekorativa lyktor och placera ljusen inne i lyktorna med flimrande effekt.

Drama/läs-och skrivkunnighet - Använd i rollspel och skolteatern för att sätta 
atmosfären.

Halloween- Placera ljusen inuti dina skurna pumpor för att skapa den där 
skrämmande effekten.

Matematik - Skapa en tallinje. Blås ut två, hur många är kvar?

Clever Candles™ är perfekta för visuella och kinestetiska elever.

För mer information om hur du använder dina Clever Candles™, besök vår hemsida.

Att montera & Att byta batterier
1.  Dina Clever Candles™ använder en sats 2 x 1,2 V B40H NiMH uppladdningsbara, 

utbytbara batterier.

2.  Ta bort batteriluckan med en skruvmejsel.

3.  Ta bort de förbrukade batterierna och kassera ansvarsfullt.

4.  Montera det nya batteripaketet så som visas i batterifacket.

5.  Sätt tillbaka batteriluckan och dra åt skruvarna

Att ladda dina Clever Candles™
1.  Clever Candles™ måste vara avstängda för att ladda.

2.  Sätt in ljuset i dockningsenheten.

3.  Anslut dockningsenheten till elnätet med den medföljande adaptern.

4.  Lysdioden på dockningsenheten lyser för att indikera att produkten laddas.

5.  Clever Candles™ är utformade för att vara på kontinuerlig laddning, så de är 
alltid redo att användas.

6.  Ladda dina Clever Candles™ i minst 20 timmar före första användning.



Känn dina Clever Candles™

Mikrofon

På/Av DC in

Ström på

DC in
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Att använda dina Clever Candles™
Dina Clever Candles™ kommer reagera när du blåser på dem.

Slå på dina Clever Candles™ genom att skjuta On/Off-knappen till läget On.

Blås en gång för att tända Clever Candles™, blås igen för att blåsa ut Clever Candles™.

Stäng av Clever Candles™ med On/Off-knappen när ljusen inte används.

Internationell laddningsadapter
Clever Candles™ levereras med en reseadapter för flera regioner. Adaptern levereras 
med en UK-stickkontakt men du kan lätt ändra denna för att passa alla länder. Tryck 
på frigöringsknappen bakom kontakten, skjut ut UK-stickkontakten och ersätt den 
med den erforderliga kontaktmodulen. Skjut in kontaktmodulen tills den "klickar" på 
plats ordentligt.

Skyddstransformatorn som ska användas med produkten bör undersökas 
regelbundet för möjliga faror såsom skador på kabeln, sladden, kontakten, höljet 
eller andra delar. Vid eventuella skador ska adaptern inte användas förrän skadan har 
åtgärdats ordentligt.

Leksaken är inte avsedd för barn under 3 år.

Transformatorn är ingen leksak.

Leksaken får endast användas med den rekommenderade transformatorn.



 Funktion

 Fråga

Teknisk specifikation

Felsökning

Clever Candles™

1,2 V B40H NiMH batterier (x 2)

50 dagar

6 - 10 timmar (normal användning)

cirka 15 timmar

Inmatning: 100 - 240 V, 50/60 Hz växlad 
Utmatning: 9 V, 0,3 A internationell 
nätadapter (medföljer) för Storbritannien, 
EU, AU, polaritet: Centrum positiv

Batterityp

Batteritid (standby, lysdiod av)

Batteritid (lysdiod på)

Laddningstid:

Strömförsörjning adapter

Batterierna är tomma, ladda med den 
medföljande laddningsadaptern.

Se till att On/Off-knappen är aktiverad.

Flytta närmare ljuset som du vill blåsa på 
eller av.

Ljus laddas inte och ström-ljusdioden lyser.

Se till att ON/OFF-knappen är ställd på 
"OFF" vid laddning.

Clever Candles™ startar inte

Ljus laddas inte

Specifikation

Svar


