
 
45637 HEITRONIC VLOEDLICHT 
NL HANDLEIDING 
Fluter Newport 
Art. nr. 500587 
 
Deze handleiding hoort uitsluitend bij het bovenstaande product.  
In deze handleiding staan belangrijke aanwijzingen voor ingebruikname en onderhoud van het product.  
Bewaar deze handleiding zodat U het later nog eens na kunt lezen.  
Mocht U het product verkopen of aan een derde geven, geef dan deze handleiding erbij. 
 
1.  INTRODUCTIE 
 
Zeer gewaardeerde klant, hartelijk dank dat U besloten heeft ons product te kopen. 
U heeft nu een technisch hoogwaardig product in huis van het merk Vollmer ! 
Het product is vervaardigd volgens de huidige Europese en nationale richtlijnen en normen. 
Om het product hoogwaardig te houden en een gebruik zonder gevaar te bewerkstelligen verzoeken wij U 
deze handleiding goed te lezen en te bewaren. 
 
2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
 

 De garantie vervalt indien er aan dit product schade is ontstaan veroorzaakt door 
nalatigheid. 

 Voor schade ontstaan door verkeerd gebruik wordt geen aansprakelijkheid afgegeven. 

 Indien het product beschadigd is bij levering wordt ingebruikname ten strengste afgeraden ! 

 Het gehele product mag niet veranderd of omgebouwd worden. Veranderingen leiden tot 
het vervallen van de garantie. 

 Laat kinderen niet spelen met of in de buurt van electrische apparaten. 

 Het type-etiket mag niet verwijderd worden. 

 Gebruik dit apparaat alleen in een omgeving waarvoor dit apparaat ontworpen is. 
 
3. VOORBESTEMD GEBRUIK 
 
De Fluter Newport heeft 4 verschillende functies en 2 USB-poorten. Zo dient dit apparaat gelijktijdig als 
doelgericht vloedlicht (bouwlamp) en als powerbank voor uw mobiele telefoon. 
 
4. VOORBEREIDING INGEBRUIKNAME 
 

 Het product mag alleen zonder de verpakking in gebruik worden genomen. 

 Haal het product voorzichtig uit de verpakking. 

 Voordat U het product in gebruik neemt : verzeker U ervan dat het product tijdens het vervoer niet 
beschadigd is geraakt. Is dat het geval, neem het product dan niet in gebruik. 

 Verpakkingsmateriaal weghouden van kinderen en dieren wegens verstikkingsgevaar. 
 
5. INGEBRUIKNAME 
 

  



 Het vloedlicht Newport wordt via een USB-kabel opgeladen. 
 
6. STORINGEN 
 
De lamp functioneert niet (geeft geen licht) >>> is de lamp opgeladen ? 
 
7. ONDERHOUD 
 

 Het product dient regelmatig gereinigd te worden. Gebruik alleen een licht vochtige doek die niet 
pluist.  

 
8. AFVALVERWIJDERING 
 

 Electronische apparaten die einde levensduur hebben moet afgevoerd worden naar de officiële 
inzamelpunten in Uw regio. Dit mag niet met het normale huisvuil mee. 

 Accu‘s en batterijen mogen ook niet met het normale huisvuil mee. Het is Uw plicht batterijen af te 
geven bij officiële inzamelpunten of bij handelaren. 

 

 
 
 


