
LED kézilámpa             Típus/Type: 6958H 
H a s z n á l a t i  ú t m u t a t ó   

HU 

Kedves Vásárlónk! 
Köszönjük, hogy termékünket választotta.  
A LED kézilámpa használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatót,  
és tartsa biztonságos helyen a későbbi felhasználás céljából. 
 
Általános biztonsági előírások: 
Ne nézzen közvetlenül a fénybe, az erős fény kárt okozhat a szemében! 
Gyermekektől távol tartandó! 
Ha a lámpa burkolata sérült, ne használja azt! 
A beépített LED fényforrás nem cserélhető!  
A lámpatest nem vízvédett! 

(1) akasztófül 

(2) forgatható lámpafej 

(3) hajlítható csuklók 

(6)bekapcsoló / 
fényerőszabályzó gomb 

(7) mágneses talp 

Technikai adatok: 
LED fényforrás: 3W COB 
Lumen:max 400lm 
Akkumulátor : 2000mah 3.7V  li-ion 
Töltési idő: 2h 
Csatlakozó aljzat: micro USB (4) 
Működési idő: 2.5-10h 
Termék súlya: 180g 
IP20  
 
Használat: 
Forgassa el a (6) kapcsolót a bekapcsoláshoz majd a fényforrás fényerejének 
beállításához. 
A (2) lámpafej 270 ° ban, a (3) csuklók egyenként 180-180 ° ban forgathatók. 
Töltés közben a (5) visszajelző LED pirosan, annak befejeztével zölden világít. 
A használat megkönnyítéséhez a lámpa tetején (1) akasztófül, a talpán pedig (7) 
erős mágnes található. 
 
Tisztítás: 
Használjon száraz vagy enyhén nedves puha ruhát. Ne használjon maró hatású 
vegyszert a tisztításhoz. 
 
Garancia: 
A szakszerűtlen szerelés által okozott károkért, a felelőséget nem vállaljuk.  
A termékre az értékesítés napjától számított 2 év garanciát vállalunk. 
A garancia nem terjed ki a szakszerűtlen szerelés által okozott károkra.  
 
 
 
WEE utasítások: 
Az európai előírásoknak megfelelően a használt elektromos és elektronikus berendezéseket ne dobja 
a kommunális hulladékba, azt szelektíven az e célra kihelyezett gyüjtőbe dobja! 
Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az 
eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe. (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS 2012/19 / EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékairól.) 

 

(5) töltés visszajelző LED 

A hibák, nyomdai hibák, elírások, műszaki jellemző változások jogát fenn tartjuk. 

Importőr/Importeur: EverFlourish Hungary Kft H-1117 Budapest Hunyadi János út 14. Származási hely: Kína Made in China  

(4) USB aljzat 

A kézilámpa részei: 


