
MYKELYS LED LAMPJES BUNNY 2 & HERT 

 

 

 

ALGEMEEN 

- Door de Power knop 2 seconden ingedrukt te houden, verandert het lampje in 2 kleuren.  

- De Power knop regelt ook de 3 helderheidsniveaus. 

- Het zachte, soepele siliconenmateriaal voelt aangenaam aan (BPA FREE). 

- Oplaadbaar door meegeleverde USB-kabel. 

 

GEBRUIKSWIJZE 

1. Laad het lampje vóór het eerste gebruik volledig op. Het lampje licht automatisch op tijdens het opladen en gaat uit 

wanneer het opladen voltooid is. 

2. Inschakelen: druk op de Power knop om het lampje aan te zetten.  

Druk op de Power knop om het helderheidsniveau te kiezen: 30%, 70%, 100%. 

Na het doorlopen van de 3 helderheidsniveaus, door herhaaldelijk op de Power knop te drukken, gaat het lampje de 

4de keer uit.  

3. Modus van kleuraanpassing 

Het lampje heeft 2 kleuren: warm licht en wit licht. Je kan de kleur van het licht wijzigen door de Power knop 2 

seconden ingedrukt te houden.  

4. Als u het lampje niet gebruikt, zet het dan uit om de batterij niet te beschadigen. 

5. Ontkoppel de USB-kabel na het volledig opladen van het apparaat.  

 

STAND-BY 

Oplaadtijd: +- 2 uur 

Stand-bytijd: +- 8 tot 12 uur  

 

  



MYKELYS LED LAMPJES BEER & KAT MEDIUM 

 

 

 

ALGEMEEN 

- Door het lampje in te drukken, volgen de 7 kleuren elkaar op. Om een kleur te kiezen, druk je nogmaals.  

- Het zachte, soepele siliconenmateriaal voelt aangenaam aan (BPA FREE). 

- Oplaadbaar door meegeleverde USB-kabel. 

 

GEBRUIKSWIJZE 

1. Laad het lampje vóór het eerste gebruik volledig op. Wanneer de rode oplaadindicator knippert, is het opladen 

bezig. Als het rode lampje blijft branden, is de lading voltooid. 

2. Inschakelen: druk op Power knop om het lampje met wit licht in te schakelen. 

Druk op diezelfde Power knop om het uit te schakelen. 

3. Modus van kleuraanpassing 

Nadat het lampje wit verlicht is, druk het hoofd van het beestje eenmaal in om de kleur elke 3 seconden te laten 

veranderen. Druk een tweede maal om op de gekozen kleur te blijven. Bij een derde duwtje, gaat het lampje uit. 

4. Als u het lampje niet gebruikt, zet het dan uit om de batterij niet te beschadigen. 

5. Ontkoppel de USB-kabel na het volledig opladen van het apparaat.  

 

STAND-BY 

Oplaadtijd: +- 3 uur 

Stand-bytijd: +- 12 tot 15 uur  

.  



MYKELYS LED LAMPJES BEER & KAT SMALL 

 

 

 

ALGEMEEN 

- Door het lampje in te drukken, volgen de 7 kleuren elkaar op. Om een kleur te kiezen, druk je nogmaals. 

- Het zachte, soepele siliconenmateriaal voelt aangenaam aan (BPA FREE). 

- Werkt op 3 AAA-batterijen (niet inbegrepen). 

 

GEBRUIKSWIJZE 

1. Plaats voor het eerste gebruik 3 AAA-batterijen in het lampje. 

2. Inschakelen: druk op de Power knop om het lampje met wit licht in te schakelen. 

Druk op dezelfde Power om het uit te schakelen. 

3. Modus van kleuraanpassing 

Nadat het lampje wit verlicht is, druk het hoofd van het beestje eenmaal in om de kleur elke 3 seconden te laten 

veranderen. Druk een tweede maal om op de gekozen kleur te blijven. Bij een derde duwtje, gaat het lampje uit. 

4. Als u het lampje niet gebruikt, zet het dan uit om de batterijen niet onnodig te gebruiken. 

 

STAND-BY 

Stand-bytijd: afhankelijk van gebruikte batterijen  

  



MYKELYS LED LAMPJES DUAL CAT  

 

 

 

ALGEMEEN 

- Door de Power knop bovenaan of onderaan in te drukken, verandert het lampje in leeslamp-modus of nachtlamp-

modus. 

- De knoppen regelen ook de 3 helderheidsniveaus. 

- Oplaadbaar door meegeleverde USB-kabel. 

 

GEBRUIKSWIJZE 

1. Laad het lampje vóór het eerste gebruik volledig op.  

De oplaadindicator knippert tijdens het opladen. 

Bij normaal gebruik blijft de oplaadindicator groen. 

2. Inschakelen: Het leeslampje en nachtlampje hebben beiden 3 helderheidsniveaus. Druk bovenaan of onderaan het 

knopje om ze te veranderen. Het kat-icoontje bedient het nachtlampje. Het bolletje bedient het leeslampje. 

De lampjes kunnen samen en apart gebruikt worden. 

3. Helderheidniveaus: Het leeslampje en nachtlampje hebben beiden 3 helderheidsniveaus. Druk bovenaan of 

onderaan het knopje om ze te veranderen. 

Als de batterij minder dan 20% is opgeladen, werkt de aanpassing van de verschillende lichtintensiteiten niet meer. 

Het lampje kan zowel aangesloten als niet aangesloten op het stroomnet via USB gebruikt worden. 

4. Als u het lampje niet gebruikt, zet het dan uit om de batterij niet te beschadigen. 

5. Ontkoppel de USB-kabel na het volledig opladen van het apparaat.  

 

STAND-BY 

Oplaadtijd: +- 3 uur 

Stand-bytijd: +- 6 uur (min) – 3 uur (med) – 1,5 uur (max) helderheid  

  



MYKELYS LED LAMPJES UNICORN  

 

 

 

ALGEMEEN 

- Door op het hoofdje te drukken, volgen de 7 kleuren elkaar op. Om een kleur te kiezen, druk je nogmaals.  

- Het zachte, soepele siliconenmateriaal voelt aangenaam aan (BPA FREE). 

- Oplaadbaar door meegeleverde USB-kabel. 

 

GEBRUIKSWIJZE 

1. Laad het lampje vóór het eerste gebruik volledig op.  

Wanneer de rode oplaadindicator knippert, is het opladen bezig. Als het rode lampje blijft branden, is de lading 

voltooid. 

2. Inschakelen: druk op Power knop om het lampje met wit licht in te schakelen. 

Druk op diezelfde Power knop om het uit te schakelen. 

3. Modus van kleuraanpassing 

Nadat het lampje wit verlicht is, druk eenmaal op het hoofd van het beestje om de kleur elke 3 seconden te laten 

veranderen. Druk een tweede maal om op de gekozen kleur te blijven. Bij een derde duwtje, gaat het lampje uit. 

4. Als u het lampje niet gebruikt, zet het dan uit om de batterij niet te beschadigen. 

5. Ontkoppel de USB-kabel na het volledig opladen van het apparaat.  

 

STAND-BY 

Oplaadtijd: +- 3 uur 

Stand-bytijd: +- 8 tot 10 uur  

  



MYKELYS LED LAMPJES BUNNY 1  

 

 

 

ALGEMEEN 

- Door op het lampje te tikken, verandert het in 6 kleuren.  

- De Power knop regelt ook de 3 helderheidsniveaus. 

- Het zachte, soepele siliconenmateriaal voelt aangenaam aan (BPA FREE). 

- Oplaadbaar door meegeleverde USB-kabel. 

 

GEBRUIKSWIJZE 

1. Laad het lampje vóór het eerste gebruik volledig op.  

Wanneer het lampje uit staat, licht het rood op wanneer het opgeladen wordt. Het lampje gaat uit wanneer het 

opladen voltooid is. 

Wanneer het lampje aan staat, knippert het tweemaal als het opgeladen wordt. 

De batterij is bijna leeg als het lampje 5 keer knippert.  

2. Inschakelen: druk op de Power knop gedurende 3 seconden om het lampje aan te zetten. 

Druk op de Power knop om het helderheidsniveau te kiezen: 25%, 50%, 75%, 100%.  

Om het lampje uit te zetten, druk nogmaals 3 seconden op de Power knop. 

3. Modus van kleuraanpassing 

Wanneer je op het lampje tikt, verandert het van kleur: wit, rood, geel, groen, blauw en paars.  

4. Als u het lampje niet gebruikt, zet het dan uit om de batterij niet te beschadigen. 

5. Ontkoppel de USB-kabel na het volledig opladen van het apparaat.  

 

STAND-BY 

Oplaadtijd: +- 1,5 uur 

Stand-bytijd: +- 4 uur  

 


