
BELANGRIJK! BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING. 
LEES ZORGVULDIG DOOR! 

Technische specificaties
Nominaal vermogen 30 W
Invoer adapter 100-240 V~ 50/60 HZ
Uitvoer adapter DC 5 V, 2 A 
Voedingsstroom 3.7 V DC 7200 mAh
Lichtstroom 2700 lm (100 %), 1350 lm (50 %)
Oplaadtijd 4,5-5,5 u 
Werkingstijd Max. 5 u
Kleurtemperatuur 6500 K

Doelmatig gebruik
Deze led-lamp is bestemd voor zowel binnen- als buitenverlichting 
(bijv. werkplaats, camping, garage, etc.).

Bediening
Druk op de aan/uit-knop aan de achterkant. Kies de gewenste 
schakelfase: 50 % vermogen – 100 % vermogen – Flash (voor SOS- 
doeleinden) – UIT.

Onderhoud
De lichtbron van deze lamp kan niet worden vervangen. Als de licht-
bron niet langer werkt moet de volledige lamp worden vervangen.

Reiniging
Maak de lamp niet schoon met een oplosmiddel of corrosief 
schoonmaakmiddel. Reinig het alleen met een droge of licht 
bevochtigde doek.

Veiligheidsinstructies
1.  Voordat u de lamp in gebruik neemt, controleer of de juiste 

spanning beschikbaar is.
2.  Voor elke laadbeurt, controleer of de lamp en de stroomkabel 

niet beschadigd zijn. Gebruik de lamp nooit als er schade wordt 
waargenomen.

3.  Gebruik de handlamp niet in een explosieve ruimte waar 
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stoffen aanwezig zijn. 
Levensgevaarlijk!

4.  De LED-lampen zijn zeer fel. Kijk niet rechtstreeks in de lamp.
5.  Als de externe flexibele kabel of snoer van deze lamp 

beschadigd is, laat ze vervangen door een specifieke kabel of 
snoer die alleen bij de fabrikant of een erkend servicecentrum te 
verkrijgen is.

Afvoer afval
Elektrische apparaten milieuvriendelijk afvoeren!
Elektrische apparaten behoren niet bij het huisvuil!
Volgens Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende  
elektrische en elektronische apparatuur moeten afgedankte 
elektrische apparaten gescheiden worden ingezameld en naar 
een milieuvriendelijk recyclebedrijf afgevoerd worden. Over 
mogelijkheden voor het afvoeren van afgedankte apparaten kunt 
u informatie vragen bij uw gemeente of stadsbestuur.
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