
                                                           
Használati útmutató 

 tölthető LED reflektorhoz 

Típus:8106H 

Teljesítmény (W) 10W 

Színhőmérséklet(K) 4000K 

Bemeneti feszültség DC 12V 

Akkumulátor 7.4V, 2200mAh Li-ion  

Töltési idő 5 óra 

Működési idő: Kb. 2 óra 20 perc 

Fényáram  450lm  

Töltési védettség Túltöltés elleni védelem 

LED élettartama >30000 óra 

Működési környezeti hőmérséklet －20℃～40℃ 

          Méretek (mm) 160*150*250 mm 

Súly (g) 900g 

 

 

1. Fogantyú 

2. Rögzítő csavar  

3. U-alakú állvány  

4. Lábak  

5. Kétállású kapcsoló 

6. Töltő csatlakozó aljzat 

7. LED visszajelző  

8. Állítható állvány rögzítő csavar 

9. Hálózati töltő 

10. 12V auto töltő 

 

 

 

A használatba vétel előtt kérjük olvassa el, a mellékelt használati útmutatót!  

 

LED visszajelző fény működése:  

Töltés: a LED visszajelző fény zöld/piros színnel világít  

Működés közben: a LED visszajezlő fény nem világít  

Akkumulátor töltötségi színtje 10%: a LED visszajelző fény lassan pirosan villog 

Akkumulátor töltötségi színtje 5%: a LED visszajelző fény gyorsan pirosan villog 

A mellékelet lámpatest teljesn feltöltött akkumulátorral kerül kiszállításra.  



Kérjük csak a mellékelt töltőket használja lámpatest töltéséhez! 

A nem megfelelő töltő használata tűzet okozhat! 

Töltés közben ne használja a lámpatestet! 

Ne használjon sérült töltőt! 

A töltés befejeztével ne hagyja a lámpatestet a töltőn! 

A lámpatest nem tartalmaz cserélhető alkatrészt vagy fényforrást,így azt ne nyissa ki, vagy 

ne szerelje szét! 

Legalább hat havonta egyszer, töltse fel teljesen az akkumulátort. 

 

Fontos figyelmeztetés! 

A lámpatest Lithium-ion akkumulátorral van felszerelve,mely akkumulátor ha megsérül, 

vízbe vagy tűzbe dobja, súlyos sérüléseket okozhat! 

 

Kérjük feltétlenűl tartsa be a követekező biztonsági szabályokat: 

Soha ne dobja az akkumulátort nyílt lángba és ne tegye ki azt, magas hőmérsékleti 

behatásnak! 

Soha ne szerelje ki az akkumulátor vezetékeit! 

Soha ne szerelje szét vagy nyissa ki az akkumulátort és tartozékait! 

Soha ne használjon sérült akkumulátort! 

Soha ne helyezze az akkumulátort vízbe vagy nedves környezetbe! 

A lámpatest akkumulátora nem cserélhető,kérjük forduljon az importőrhöz! 

 

Ne szerelje ki az akkumulátort a lámpatestből! A lámpatestet tisztítsa puha,száraz ronggyal. Ne 

használjon olyan tisztítószert, ami károsíthatja a műanyag alkatrészeket!A lámpatestet tartsa tisztán és 

védje a portól,sártól vagy más szennyeződésektől!  

 

 

 

Figyelem! A beépített akkumulátor  lithium iont tartalmaz és teljesítménye: 7.4 V 4400 mAh. 

Az akkumulátort soha ne dobja a háztartási hulladék közé!Az akkumulátort soha ne dobja vízbe vagy 

tűzbe! Az akkumulátort kezelje külön a háztartási hulladéktól és a 2006/66 Europa Tanács rendelet 

értelmében, a használt akkumulátort juttassa vissza az importőrnek, vagy adja le az erre a célra kijelölt 

gyűjtőpontok valamelyikén.   

 

Garancia: A vásárlástól számított 24 hónap garancia a lámpatestre és 12 hónap az akkumulátorra. 

Kérjük Őrizze meg a vásárlást igazóló bizonylatot. A nem rendeltetésszerű használat következtében 

okozott károkért a felelőséget nem vállaljuk és a garancia érvényét veszíti! 

A technikai jellegű változtatások jogát,előzetes értesítés nélkül is fenntartjuk! 

Importőr.Everflourish Europe GmbH 

Robert Koch Str.4. 

Friedrichsthal,Németország 

Származási hely:Kína 


