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Leveringen omfatter /
De enkelte dele

Tekniske data

1

lommelygte

2

linsestykke

ca. 120 m

3

diffuser

Lysfarve:

5.000 - 8.300 K

4

taske

Lysstrøm:

< 137 Lumen, +/- 10%

Lysstyrke:

focus: 5.000+, 10% lux
de-focus: 200+, 10% lux

5

tænd/sluk taste

6

batterirum

Holdbarhed:

min. 50.000 h

Materiale:

lygte: aluminium, taske: nylon
diffuser: PC kunststof

7

dæksel til batterirum

Beskyttelsesklasse:

IP 65

8

batterier, 3×

Lyseffekt:

100% og 25%

Farve:

antracit (mat) og sort (glans)

Model:

WK 502

Batterier:

3x 1,5 V AAA

LED:

5 Watt Cree LED Chip XPG

Rækkevidde:

Generelt
Læs brugsanvisningen
og gem den
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3 x 1,5 V AAA / LR03

Importeret af:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1 • 20095 Hamburg
GERMANY
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Denne brugsanvisning hører til denne LED lommelyte.
Den indeholder vigtige informationer om brug og
håndtering.
For at fremme forståelsen bliver ‚LED lommelygten‘ i det følgende
blot kaldt ‚lygten‘. Læs brugsanvisningen, herunder særligt sikkerheds-vejledningerne omhyggeligt igennem, før lygten tages i brug.
Tilsidesættelse af brugsanvisningens angivelser kan i givet fald føre
til skader på personer eller på lygten. Brugsanvisningen er baseret
på de i EU gældende normer og regler.
Dersom der i udlandet også gælder andre retningslinjer og love,
må disse overholdes.
Gem brugsanvisningen til senere brug. Gives lygten videre til
tredjemand, skal brugsanvisningen følge med.

Tegnforklaring

De følgende symboler og signalord bliver anvendt i denne
brugsanvisning, på lygten og på emballagen.

ADVARSEL!
Dette signalsymbol/-ord angiver en risiko i mellemste
grad, som hvis den ikke undgås kan have dødsfald eller
svær beskadigelse til følge.

OBS!
Dette signalsymbol/-ord angiver en risiko i lavere grad,
som hvis den ikke undgås kan have en mindre eller meget
lille beskadigelse til følge.

OBS!
Dette signalsymbol/-ord advarer mod en mulig beskadigelse af ting.
Dette symbol giver nyttige ekstra information
om samling og drift.

RISIKOGRUPPE 2
LED‘erne tilhører risikogruppe 2. Ikke-saglig anvendelse af lygten
kan have øjenbeskadigelser til følge.

Konformiteterklæring:
Produkter, som er mærket med dette symbol,
opfylder alle gældende forskrifter i EU.

Sikkerhed

Formålsbestemt anvendelse

Lygten er udelukkende beregnet til anvendelse som belysning
inden- og udendørs. Lygten er kun designet til privat brug, og
den er ikke egnet til erhvervsmæssigt brug.
Anvend kun lygten som beskrevet i denne brugsanvisning.
Enhver anden anvendelse gælder som ikke-formålsbestemt og
kan medføre farer.
Producent og udbyder påtager sig ikke ansvaret for skader, som
er opstået ved ikke-formålsbestemt eller forkert brug.

Sikkerhedsvejledninger
ADVARSEL!

Eksplosionsfare!

Batterier kan eksplodere, hvis de bliver stærkt opvarmet.
- Opvarm aldrig batterier og kast dem ikke på åben ild.
- Udsæt ikke batterier og lygten for direkte sollys.
- Kortslut ikke batterierne.
- Forsøg aldrig at genoplade almindelige batterier.

OBS!

Risiko for skader!

Den optiske stråling fra lygten kan beskadige øjnene.
- Se aldrig direkte ind i lygten.
- Se aldrig i længere tid ind i lygtens lysstråle.
- Blænd aldrig andre personer eller dyr med lygten.

Brug almindelige husholdningshandsker.
- Anvendes lygten ikke i længere tid end en måned,
tages batterier ud af lygten.
- Fjern brugte batterier.

ADVARSEL!
Risici for børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske
eller mentale evner (eksempelvis delvist handicappede,
ældre personer med indskrænkning af deres fysiske og psykiske
evner) eller mangel på erfaring og viden (eksempelvis lidt større
børn).

OBS!

Risiko for beskadigelse.

- Lad ikke børn lege med lygten.
- Hold lygten væk fra børn under 8 år.
- Batterierne opbevares utilgængeligt for børn.
- Skulle børn eller husdyr komme til at sluge et batteri,
søges straks læge.
- Efterlad ikke lygten uden opsyn, når den er tændt.

Forkert indlagte batterier kan føre til beskadigelse af lygten.
- Vær opmærksom på den angivne polaritet +/- i både batteriholder
og på batterierne.
- Sørg for at have tørre hænder, når batterierne lægges ind i holderen.
- Udskift kun batterierne med den samme type batterier.
- Brug aldrig gamle og nye batterier sammen; heller ikke batterier med
forskellig restopladning.

OBS!

Skift batterierne, så snart lysintensiteten går tilbage.

Risiko for beskadigelse!

Uhensigtsmæssig omgang med lygten kan medføre beskadigelser.
- Dyp aldrig lygten i vand eller andre væsker.
- Udsæt aldrig lygten for påvirkninger fra vejret (regn etc.).
- Hæld aldrig væsker ind i lygten.
- Sørg for at børn ikke stikker genstande ind i lygten.
- Hold lygten væk fra varme flader som kogeplader, varmeapparater o.lign.
- Pas på at lygten ikke falder på gulvet.
- Skulle lygten blive beskadiget, skal den bortskaffes som affald.
LED‘erne kan ikke udskiftes.

.

Batteriholderen kan kun skubbes ind i én retning.

Lygten tages i brug
Sørg for at de medfølgende batterier er lagt på plads.
− Tryk tænd/sluk tasten
og slukke lygten.

ADVARSEL!

Risiko for ætsning!
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på batteridækslet i bund for at tænde

Skift anvendelse

Lygten kan indstilles mellem to anvendelser.
1. Tryk tasten 5 på batteridækslet i bund
for at tænde og slukke lygten.

Lækket batterisyre kan medføre ætsning.
- Undgå at huden, øjne og slimhinder kommer i kontakt med batterisyre.
- Fjern aldrig batterisyre med de bare hænder.

Transport

2. Tryk nu tasten ganske let og effekten reduceres til 25%.
3. Trykkes tasten nu let én gang til, aktiveres SOS funktionen.
LED‘erne blinker i morsekode tre gange kort, tre gange langt
og tre gange kort.
4. Tryk tasten helt i bund for at slukke lygten.

− Brug bæreremmen til at fastgøre lygten på for eksempel et bælte
eller en rygsæk.

Fejlretning

Der kan skiftes mellem anvendelserne uden at slukke lygten.
Så skal tasten bare trykkes let.

Større / mindre lyskegle
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Diffuseren anvendes

Diffuseren forvandler lygten alt efter behov til en teltlampe,
en læselampe eller en all round belysning (se bill. D).
1. Sæt diffuseren 3 på linsestykket.
2. Tag diffuseren af igen, når den ikke skal bruges længere.

Rengøring
OBS!

Risiko ved fejlbehandling!

Uhensigtsmæssig rengøring af lygten kan føre til beskadigelser.
- Anvend aldrig aggressive rengøringsmidler, børster med metal- eller
nylonhår endsige skarpe rengøringsgenstande som knive, hårde spartler
o.lign. Alle disse kan beskadige overfladen.

Linsen gøres ren
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Tænde / slukke lygten

Indsætte / udskifte batterier

- Når lyskeglen skal skifte fra bred til punktuel, skubbes linsestykket
bort fra lygten (se bill. C).
- Når lyskeglen skal skifte fra punktuel til bred, skubbes linsestykket
ind mod lygten (se bill. C).

1. Skru dækslet 7 på batterirummet af og tag batteriholderen ud
2. Fjern de gamle batterier og sørg for korrekt bortskaffelse.
3. Læg de tre batterier 8 ind i batteriholderen som den angivne
polaritet viser.
4. Skub batteriholderen på plads ind i lygten.

1. Skru fæstet fra linsestykket 5 , så linsen kan tages ud.
2. Rens linsen med en blød klud, så den ikke ridses.
3. Ved hårdnakket snavs kan anvendes lidt vinduespudsemiddel eller
husholdningssprit.
4. Når lygten samles igen, skal der sørges for at fæstet skrues rigtigt på.

Problem
Lygten virker ikke
Mulige årsager
Batterierne er forkerte, de mangler i batterirummet eller de er brugt op.
− Læg tre batterier af typen AAA/LR03 ind i batteriholderen og overhold
polariteten +/- som anvist.

Affaldssortering

Bortskaffelse af emballagen
Læg emballagematerialerne sorteret til affald:
pap, karton og plast i de respektive containere.

Bortskaffelse af lygten

(Gælder i EU og andre europæiske stater med systemer til opsamling af genanvendelige materialer)

Udtjente apparater må ikke lægges til husholdningsaffaldet.
Når lygten er færdig udtjent, bringes til den den
kommunale genbrugsplads. De lokale myndigheder kan
vejlede nærmere herom.
Batterier må ikke blandes i husholdningsaffaldet
Alle forbrugere er forpligtede til at sørge for korrekt
bortskaffelse af batterier, og det gælder alle slags batterier.
De lokale myndigheder vejleder nærmere herom.

