OPLAADBARE LED LAMP
Art.nr. 39 653
GEBRUIKSAANWIJZING
Deze oplaadbare 3-in-1 LED lamp is voor vele doeleinden inzetbaar. Het is een LED
lamp, noodverlichting en een LED zaklamp in één.
Functies:
A.

B.
C.

D.

Bovenste schakelstand (DC): Bruikbaar als draagbare zaklamp indien de
geïntegreerde handgreep aan de onderzijde van de lamp uitgeklapt is. Indien
aan het elektriciteitsnet aangesloten, laadt de lamp zich op. Het licht blijft dan uit.
Bij stroomuitval schakelt het licht automatisch aan. De lamp kan via een
afstandbediening worden in- of uitgeschakeld.
Middelste schakelstand (OFF): Voor het snel opladen van de accu. Via de
afstandbediening kan het licht in deze stand niet worden bediend.
Onderste schakelstand (AC): Het licht brandt, indien de stroom is ingeschakeld,
tegelijkertijd wordt de accu opgeladen. Indien de stroom wordt onderbroken,
verander de stand naar ‘DC’ of schakel de lamp met de afstandbediening aan.
Het licht brandt ca. 3-5 uur door, mits de geïntegreerde accu volledig opgeladen
is. De lamp kan via de schakelstand (OFF) of via de afstandbediening worden
uitgeschakeld.
LED oplaadindicator: Rood – oplaadprocedure is actief.
Groen – accu is volledig opgeladen.

Gebruiksmogelijkheden:
1. I.p.v. alle gangbare lampensoorten met E27-fitting te gebruiken en binnen
seconden te veranderen in een zaklamp.
2. Dient bij stroomuitval als noodverlichting
Eigenschappen:
Stroomverbruik: 4 W
In de lamp geïntegreerde LED's: 50 witlicht LED's
Lichtopbrengst: 220 lumen, koelwit
Ingebouwde lithiumaccu: 2200mAh
Levensduur bij volle lading: ca. 3-5 uur
Oplaadtijd: ca. 8-9 uur
Ingangsspanning: 100-240V /50-60HZ wisselstroom
Interne bescherming tegen overbelasting en ontlading
Lampfitting: E27
Stralingshoek: 120°
Levensduur van de LED's: ca. 50.000 uur.
LED Kleurtemperatuur: 6000-7000 K
Kleurweergave: Ra≥80
Energie-efficiënt: ≥85%
Gebruikstemperatuur: -25°C tot 50°C
Waterafwijzend volgens klasse IP20 (voor het gebruik in gesloten ruimtes)
Materialen: PC, ABS
Maten ca.: Ø 7.3 cm, L 10.7 cm (normaal)
Ø 7.3 cm, L 14.3 cm (uitgetrokken)
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AFVALVERWIJDERING:
De verpakking is recyclebaar. Deze verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval
deponeren, maar op een milieuvriendelijke afvoeren.
Apparaat en batterijen eveneens milieuvriendelijk afvoeren als deze
worden afgedankt. Dus niet bij het huisvuil maar naar een recyclingdepot
voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover
is verkrijgbaar bij de gemeentelijke instanties of bevoegde instanties voor
de afvalverwijdering.
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