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Flammefritt stearinlys
Et perfekt alternativ til ekte stearinlys
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Timerfunksjon
For å stille inn tid, skyv strømbryteren til “Timer” 
posisjon. Lyset vil automatisk slå seg av etter fem 
timer. Lyset vil slå seg på igjen etter 19 timer. For å 
tilbakestille, sett stearinlysbryter til av-posisjon og 
tilbake til “Timer”-posisjon når du vil at lyset skal 
komme på igjen.

Flammen
Den nyeste teknologien 
bruker et elektromagnetisk 
spole for å lage et realistisk 
fl amme.

Voks
Hvert lys er voks-
belagte og gir 
utseendet og følelsen 
av et ekte stearinlys.
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Skrem bort innbruddstyven!
Sett lyset i timerfunksjon når du 

reiser bort slik at det alltid brenner 
stearinlys i vinduskarmen



• Batteridrevne stearinlys (LED)

• Trygge nær barn og dyr

• Perfekt alternativ til åpen ild

• Patetntert teknologi

• Blafrer akkurat som vanlige stearinlys

• Flammen blafrer og kaster skygger slik 
som ekte fl amme gjør

• Ingen risiko for brann

• Miljøvennlige

• Økonomisk lønnsomme

• Fungerer ute selv om det blåser

• Den nyeste teknologien bruker en elektro-
magnetisk coil for å lage realistisk fl amme

• Ekte stearin slik at det både ser og føles 
som et ekte stearinlys

• Timerfunksjon - brenner i 5 timer fra man 
setter på timer og starter til samme tid 
neste kveld (19 timer etter)

• Avgir ingen varme

• Et perfekt alternativ til ekte stearinlys

• Bruker 2 stk D-batterier (ikke inkludert)

•  Brenner i ca 1500 timer når lyset er i 
timerfunksjon

Et godt valg for deg som ønsker å skape 
god stemning uten brannrisiko

Lysene er like vakre 
ute som inne
Den nyeste teknologien bruker et elektromagnetisk 
spole for å lage et realistisk fl amme.

Det unike ved disse lysene er at de både ser ut 
som og føles som ekte stearinlys. Flammen 
blafrer slik som ekte fl amme gjør og kaster 
dansende skygger. 

Disse lysene har fått mye positiv omtale i USA 
og Canada, blant annet av brannvesenet. Brann 
forårsaket av stearinlys er et stort problem også 
i Norge. Batteridrevne lys løser problemet med 
brannfare uten at det trenger å gå på bekostning 
av hyggen stearinlys gir.

Lysene er 9 cm i diameter og kommer i 
3 forskjellige høyder: 12,5, 17,5 og 22,5 cm.


