
Tack för att du valt C-light LED-lampan som är planerad och tillverkad i Finland av Cam 
Company Ltd Oy. 
 
Den köpta LED-lampan på 2 milliwatt är avsedd att förmånligt ge ljus i mörker för Dig, 
lätt och tryggt i torra utrymmen inomhus överallt där du bor, verkar eller rör dig. Lampan 
lyser när den är kopplad till en laddare som förser den med ström även i bilen eller båten. 
Lampans ljus hjälper Dig i mörkret att urskilja konturer och hinder, akta Dig för trappor 
och hitta stickkontakten för laddaren. 

Allmänt om produkten 
C-light LED-lampan är avsedd att användas inkopplad till en 3,7..15 VDC laddare för att 
fungera som lokal ljuskälla. Lampans uttag är avsett för en rund 3,5 mm stickkontakt som 
är den vanligast förekommande i mobiltelefonladdare. I Finland lämpar sig den 
vanligaste mobiltelefonladdaren direkt som strömkälla till C-light. 
 
C-light kan också användas som nyckelring genom att man fäster en lämplig länk, ett 
halsband eller annan fästanordning för nycklar i dess öppning. Lampan kan då användas 
när laddaren kopplas till lamputtaget när man går och lägger sig. Det är lätt att hitta 
nycklarna även i mörker, när man är ute och reser ger C-light en välkänd känsla av 
trygghet när man vistas i främmande miljö.  
 
Lämpliga ställen för placering av C-light är platser där man i regel förvarar 
mobiltelefonladdare, t.ex. telefonbordet i tamburen, bokhyllan, arbetsbänken i köket, 
barnkammaren, sovrummet eller badrummet. Lampan kan ställas in på flera olika lägen 
genom att man riktar ljuset och utnyttjar rörelseutrymmet i olika riktningar som laddarens 
laddningssladd ger. Lampan kan vara till gagn t.ex. på vinden eller garaget där 
kontinuerligt ljus är bra att ha. 
 
Ge oss respons om dina erfarenheter av hur C-light fungerar i olika situationer. Lämna 
ditt namn och dina adressuppgifter. Vi lottar kontinuerligt ut små priser bland dem som 
lämnat respons. 

Tillverkare och kontaktuppgifter 
Cam Company Ltd Oy 
Satamakatu 38  
24100 SALO  
 
Tel. +358-2-723 2222 
www.camcompany.fi 
 

Bruksanvisning: 
1a. Kontrollera att laddaren som du ämnar använda som strömkälla för C-light har märkts 
med utgående spänning om minst 3,7 V = (DC) och högst 15 V = (DC). Märkningen i 
laddarna är i regel skriven i formen: Output: DC 5 V 350mA. När laddarens likspänning 
är mellan 3,7 – 15 volt kan den användas som strömkälla till C-light. 
 



1b. Laddaren måste vara inkopplad så att + polen är mitt i stickkontakten. Märkningen av 
poler är i regel följande: q®QÅ Linjen utgående från minustecknet vrider sig runt 
yttercirkeln och linjen utgående från plustecknet fortsätter mot cirkelns mitt. Om du är 
osäker på om laddaren passar kan du höra dig för hos elaffären, telefonbutiken eller Cam 
Company, 02-7232222 
 
2. Prova ut den kontrollerade laddarens stickkontakt i C-lights runda 3,5 mm uttag. När 
uttaget passar kan du ansluta laddaren till elströmmen och ljuset tänds i C-lights LEDs. 
Ifall ljuset inte tänds, kontrollera att vägguttaget och laddaren fungerar. Ifall ljuset inte 
tänds när det finns ström i strömuttaget, laddaren är hel, spänningen är rätt och 
stickkontakten är lämplig, sänd C-light till vår fabrik för kontroll. 
 
3. Välj en lämplig plats för placering av C-light. Ljuseffekten är starkare om lampan 
placeras mot en reflekterande yta , t.ex. en ljus vägg eller en spegel. Lampan kan fästas 
genom hålet i övre kanten eller så kan man fästa en magnet eller etikett på baksidan. Den 
kan också hänga från laddningssladden. 
 
4. Du kan ta loss lampan från laddningssladden för att ladda telefonen och koppla in den 
igen på samma sätt som telefonen. 
 
Trygg framtid. Din C-light lampa betjänar Dig länge, livslängden hos LEDs är ca. 4 år! 
Efter användningen kan du avyttra den som vanligt elektronikavfall. Apparaten innehåller 
inga farliga ämnen och plastdelarna består av återvinningsbar plast. 

Observera! 
C-light lampan är inte avsedd att öppnas eller repareras någon annanstans än i vår fabrik. 
Komponenter i apparaten är inte avsedda att tas loss eller användas i andra apparater. C-
light är inte avsedd för utomhusbruk eller för bruk i utrymmen där användningen av 
laddaren är förbjuden. 

Garanti 
Produkten har 1 års funktionsgaranti om den används enligt anvisningarna. Garantin 
räknas från inköpsdagen. Garantin fungerar så att den felaktiga produkten tillsammans 
med kunduppgifter och en kopia av köpkvittot sänds till fabriken för att fastställa och se 
över felet. Ifall det vid kontroll visar sig att produkten inte öppnats och man inte har 
kopplat in högre spänning än tillåtet, returnerar fabriken den reparerade produkten eller 
sänder en ny och betalar portoutlägg till kundens bankkonto. 


