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LED DOLGOZÓLÁMPA 1,5 W 
POWLI421 

FIGYELMEZTETÉS! A saját biztonsága érdekében figyelmesen 
olvassa el az alábbi útmutatót és az általános biztonsági 
utasításokat a spotlámpa használata előtt. A spotlámpát csak ezzel 
az útmutatóval együtt lehet más felhasználónak átadni. 

1 LEÍRÁS (A. ÁBRA) 
1. Forgatható fej 
2. Be/Ki kapcsoló 
3. Töltő alap 
4. Töltés kijelző 
5. Egyenáramú töltő aljzat 
6. autó adapter 12V 
7. Mágnes 

2 CSOMAGOLÁS TARTALMA 
 Távolítsa el a csomagolóanyagokat. 
 Távolítsa el a csomagolás fennmaradó részét és a szállítási támasztóelemeket (ha 

van ilyen). 
 Ellenőrizze a csomag tartalmának teljességét. 
 Ellenőrizze a készüléket, a hálózati vezetéket, a hálózati csatlakozót és a többi 

tartozékot, hogy azok a szállítás során nem sérültek meg. 
 Amennyiben lehetséges őrizze meg a csomagolóanyagot a jótállási időszak végéig. 

Majd a helyi hulladékeltávolítási előírásoknak megfelelően távolítsa el azokat. 

FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyag nem játékszer! Ne engedje, 
hogy a gyermekek műanyag zsákokkal játszanak, mert az 
fulladásveszélyt okozhat! 

3 spotlámpa 
1 töltő 
1 x autó adapter 12V 
6 x AAA Ni-Mh akkumulátor 
1 x kezelési utasítás 

3 JELZÉSEK 
A jelen kezelési utasításban és/vagy a készüléken a következő jelzéseket alkalmaztuk: 

 

Olvassa el a kézikönyvet a készülék használat előtt. 

 

A lényeges, idevonatkozó európai irányelvek biztonsági szabványainak 
megfelelően. 
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4 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
 Tilos közvetlenül szembe irányítani. 
 Rendszeresen töltse fel az akkumulátort, még akkor is, amikor nem használja a 

készüléket. Ne hagyja az akkumulátort teljesen lemerülni. Ezáltal biztosítja az 
akkumulátor hosszabb élettartamát. 

 Tartsa szárazon. 
 TILOS kinyitni, leejteni, rövidzárlatot okozni rajta, elégetni, 70 °C-nál magasabb 

hőmérsékletnek kitenni, vagy sérült állapotban használni.  
 Kizálólag a dolgozólámpához mellékelt adaptert használja. Bármely más típusú 

adapter használata károsíthatja a készüléket, vagy tűzesetet okozhat. 
 Tilos vízbe vagy bármely más folyadékba meríteni. A készülék nem vízálló. 
 Tilos robbanásveszélyes környezetben működtetni, mint például gyúlékony 

folyadékok, gázok vagy por közelében. 
 Ne töltse a készüléket 8 óránál hosszabb ideig. A túltöltés túlzott felmelegedést 

okozhat és megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. 
 Használat előtt olvassa el a csomagoláson található figyelmeztetéseket. 

5 MŰKÖDTETÉSI UTASÍTÁSOK 

5.1 Mágneses alap 
A dolgozólámpéa mágneses alappal rendelkezik, így a lámpát mágneses segítségével 
lehet a járműre vagy egyéb fém tárgyra helyezni. 

MEGJEGYZÉS: Tilos a lámpát számítógépre vagy annak a közelébe, 
számítógépes lemezekre vagy egyéb mágneses adattároló 
berendezésre helyezni, mert az erős mágneses mező hatására az 
adatok megsemmisülhetnek vagy sérülhetnek. 

5.2 Különböző üzemeltetési mód 

MEGJEGYZÉS: Valamennyi LED dolgozólámpa BE/KI kapcsoló 
gombbal rendelkezik és más LED lámpákkal történő csatlakoztatás 
nélkül, függetlenül lehet működtetni. 

 LED „HIGH” MAXIMÁLIS ÜZEMMÓD: Nyomja meg a BE/KI kapcsoló gombot és a 
lámpa bekapcsol. Ebben az üzemmódban a dolgozólámpa maximális megvilágítási 
teljesítménnyel működik. Az üzemidő ebben az üzemmódban teljes feltöltés mellett 1 
óra. 

 LED „LOW” CSÖKKENTETT ÜZEMMÓD: Nyomja meg a BE/KI kapcsoló gombot 
még egyszer és a lámpa csökkentett üzemmódra kapcsol. Ebben az üzemmódban 
az üzemidő teljes feltöltés mellett 3 óra. 

 LED FIGYELMEZTETŐ ÜZEMMÓD: Nyomja meg ismét a BE/KI kapcsoló gombot, 
és a LED lámpa villogni kezd. 

 Nyomja meg a BE/KI kapcsoló gombot még egyszer és a lámpa kikapcsol. 

6 TÖLTÉSI UTASÍTÁSOK 

6.1 A váltakozó áramú töltőadapter használata 
 Helyezze a lámpát függőlegesen az alapba. 
 Dugja be a töltőt. 
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 A három töltés-kijelező LED PIROS fénnyel világít a töltés során. 
 Az akkumulátor teljes feltöltése kb. 3-5 órát vesz igénybe és amikor a feltöltés 

befejeződött a három PIROS tölté-kijelző ZÖLD fényre vált. 
 Húzza ki a töltőt. 

A túlmelegedés megelőzése érdekében ne töltse 8 óránál hosszabb 
ideig. 

6.2 12V DC autós töltő 
 Helyezze a lámpát függőlegesen az alapba. Dugja be az adapter jack dugóját az 

alap csatlakozójába. 
 Csatlakoztassa az adaptert a jármű 12V-os egyenáramú szivargyújtójára vagy a 

kiegészítő csatlakozó aljzatra. 
 A töltés során a három LED kijelező PIROS fénnyel világít 
 Az akkumulátor teljes feltöltése kb. 3-5 óráig tart, és amikor az egység teljesen fel 

van töltve, a három PIROS kijelző ZÖLD fényre vált. 
 Húzza ki a jack dugót a lámpából és távolítsa el az adaptert a kimeneti aljazatból. 

7 AKKUMULÁTOR CSERÉJE 
Tekintse meg az 1 ábrát. 

8 MŰSZAKI ADATOK 
Modell POWLI421 

Tápellátás 6 V DC 300 mA 

Akkumulátor típusa AAA újratölthető NI-MH 

Akkumulátor-köteg 6* 1,2 V 300 mAh 

Izzó típusa LED 

LED élettartama 100.000 óra 

Üzemelés „high” üzemmódban 1 óra 

Üzemelés „low” üzemmódban 3 óra 

Töltési idő 3-5 óra 

9 KÖRNYEZETVÉDELEM 
Ha a gép elhasználódott, ne dobja a háztartási szemétbe, hanem 
gondoskodjon annak környezetbarát elhelyezéséről! 
Az elhasználódott elektromos termékek hulladékait ne dobja a háztartási 
szemétbe. Kérjük, hogy gondoskodjon azok újrahasznosításáról, 
amennyiben erre lehetősége van. Az újrahasznosítási lehetőségeket 
illetően érdeklődjön a helyi köztisztasági szerveknél vagy a 
forgalmazónál! 

FONTOS: HASZNÁLT AKKUMULÁTOROK KEZELÉSE:  
Ha a készülékben található ólomsav akkumulátort nem használja tovább, akkor az annak 
megfelelő módon szabaduljon meg tőle. 


