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LED-zaklamp
Gebruikshandleiding
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Technische gegevens

Leveringsomvang ⁄
toestelonderdelen

Model:

WK 502

Artikelnummer:

1391

Batterijwerking:

3x 1,5 V AAA
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Zaklamp

Led:

5 Watt Cree LED Chip XPG
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Lensopzetstuk

Reikwijdte:

ca. 120 m

Lichtkleur:

5.000 - 8.300 K
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Diffusor

Lichtstroom:

< 137 Lumen, +/- 10%
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Tas

Lichtsterkte:

Focus: 9.000+, 10% Lux
Defocus: 200+, 10% Lux
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Aan-/Uitschakelaar

Levensduur lamp:

min. 50.000 h
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Batterijhouder

Materiaal:

Zaklamp: aluminium;
Tas: nylon; Diffusor: PC kunststof
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Batterijvakdeksel

Veiligheidsklasse:

IP 65
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Batterijen, 3 ×

Lichtstanden:

100% en 25%

Kleuren:

antraciet (mat) en zwart (glanzend)

Algemeen
Gebruikershandleiding
lezen en bewaren
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Geïmporteerd door:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
GERMANY

Deze gebruikershandleiding hoort bij deze
led-zaklamp. Ze bevat belangrijke informatie over inbedrijfstelling en hantering.
Om de verstaanbaarheid te verhogen, wordt de „led-zaklamp“ hieronder
„zaklamp“ genaamd. Lees zorgvuldig de gebruikershandleiding, vooral
de veiligheidsinstructies, alvorens de zaklamp te gebruiken. Niet naleven
van deze handleiding kan evt. tot letsels of schade aan de zaklamp
leiden. De gebruikershandleiding is gebaseerd op de in de Europese Unie
geldige normen en regels. Let in het buitenland ook op landspecifieke
richtlijnen en wetten. Bewaar de gebruikershandleiding voor verder
gebruik. Als u de zaklamp aan derden geeft, geef dan ook absoluut de
gebruikershandleiding mee.

Symboolverklaring

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruikershandleiding, op de zaklamp of op de verpakking gebruikt.

WAARSCHUWING!
Dat signaalsymbool/-woord betekent een gevaar met gemiddelde risicograad, dit, als ze niet wordt vermeden, de dood of een ernstig letsel
tot gevolg kan hebben.

LET OP!
Dat signaalsymbool/-woord betekent een gevaar met lage risicograad,
die, als ze niet wordt vermeden, een gering of matig letsel tot gevolg
kan hebben.

LET OP!
Dit signaalsymbool/-woord waarschuwt voor mogelijke materiële
schade.
Dit symbool geeft u extra nuttige info over de montage of
werking.

RISICOGROEP 2
De led is aan de risicogroep 2 toegewezen. Niet reglementair gebruik
van de zaklamp kan leiden tot schade aan de ogen.

Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk “Conformiteitsverklaring”): met dit symbool gemarkeerde producten voldoen
aan alle toe te passen gemeenschapsvoorschriften van het
Europees economisch gebied.

Veiligheid

Reglementair gebruik

De zaklamp is uitsluitend voor de verlichting binnen en buiten ontworpen. De zaklamp is uitsluitend voor privégebruik bestemd en niet voor
industrieel gebruik geschikt.
Gebruik de zaklamp enkel zoals in deze gebruikerhandleiding beschreven. Elk ander gebruik geldt als niet reglementair en kan leiden tot
materiële schade.
De fabrikant of handelaar is niet aansprakelijk voor schade, die door niet
reglementair of foutief gebruik is ontstaan.

Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING!

Explosiegevaar!

Batterijen kunnen exploderen, als ze sterk verhit worden.
− Verhit de batterijen niet en gooi ze niet in open vuur.
− Stel batterij en zaklamp niet bloot aan directe zonnestralen.
− Kortsluit de batterijen niet.
− Probeer nooit niet oplaadbare batterijen op te laden.

LET OP!

Gevaar op letsels!

De optische straling van de zaklamp kan de ogen schaden.
− Kijk nooit rechtstreeks in de lamp.
− Kijk niet voor langere tijd in de lichtstraal van de zaklamp.
− Verblind nooit andere personen of levende wezens met de zaklamp.

WAARSCHUWING!
Gevaren voor kinderen en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten (bijvoorbeeld deeis mindervaliden, oudere personen met beperking van hun fysieke en mentale
capaciteiten) of gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere
kinderen).
− Laat kinderen niet met de zaklamp spelen.
− Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van de zaklamp.
− Bewaar de batterijen buiten het bereik van kinderen.
− Als kinderen of huisdieren batterijen inslikken, raadpleeg onmiddellijk
een arts.
− Laat de zaklamp tijdens de werking niet zonder toezicht.

AANWIJZING!

Beschadigingsgevaar!
Ondeskundige omgang met de zaklamp kan leiden tot beschadigingen.
- Dompel de zaklamp niet in water of andere vloeistoffen onder.
- Stel de zaklamp nooit bloot aan weersinvloeden (regen enz.).
- Vul geen vloeistof in de zaklamp.
- Zorg ervoor dat kinderen geen voorwerpen in de behuizing steken.
- Houd de zaklamp uit de buurt van hete oppervlakken
(bijv. fornuis, verwarming).
- Laat de zaklamp niet vallen.
- Verwijder de zaklamp bij beschadiging met het afval.
De led kan niet worden vervangen.

Batterijen plaatsen/vervangen

AANWIJZING!

Beschadigingsgevaar
Foutief geplaatste batterijen kunnen de zaklamp beschadigen.
- Let op de aangegeven polariteit +/- op de batterijhouder en op de
batterij.
- Plaats de batterijen enkel met droge handen in de batterijhouder.
- Vervang de batterijen alleen door batterijen van hetzelfde type.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen, resp. batterijen met
verschillende laadstand.
Vervang de batterijen zodra de lichtintensiteit vermindert.
1. Schroef het batterijvakdeksel 7 af en verwijder de batterijhouder 6 .
2. Verwijder evt. de oude batterijen uit de batterijhouder en verwijder
ze reglementair met het afval.
3. Plaats de 3 batterijen 8 conform de vermelde polariteit in de
batterijhouder.
4. Schuif de batterijhouder in de behuizing van de zaklamp.
De batterijhouder kan slechts in een richting worden
geschoven.

Zaklamp gebruiken

Zaklamp in-⁄uitschakelen

Let erop dat de meegeleverde batterijen reeds geplaatst zijn.
− Druk de aan-/ uitschakelaar op het batterijvakdeksel tot aan de
aanslag om de zaklamp in- en uit te schakelen.

WAARSCHUWING!

Corrodeergevaar!
Uitgelopen batterijzuur kan leiden tot corroderen.
- Vermijd het contact van batterijzuur met huid, ogen en slijmvliezen.
- Verwijder batterijvloeistof niet met blote handen.
2. Druk de Aan-/Uit-schakelaar slechts lichtjes in om de lichtintensiteit
tot op 25% te verminderen.
3. Druk nogmaals lichtjes op de Aan-/Uit-schakelaar om de SOS-modus
te activeren. De led knippert in morsecode (3x kort, 3 x lang, 3 x kort).
4. Druk op de Aan-/Uit-schakelaar tot aan de aanslag om de zaklamp uit
te schakelen.
U kunt tussen de modi wisselen zonder de zaklamp uit te
schakelen. Druk daarvoor lichtjes op de Aan-/Uitschakelaar.

Lichtstraal vergroten/verkleinen
- Om de lichtstraal van breed naar lang om te schakelen, schuift u het
lensopzetstuk 2 van de zaklamp weg (zie afb. C).
- Om de lichtstraal van lang naar breed om te schakelen, trekt u het
lensopzetstuk richting de zaklamp (zie afb. C).

Diffusor gebruiken

De diffusor verandert uw zaklamp naargelang behoefte in een tentlamp,
een leeslamp of in een aangename algemene verlichting rondom rond
(zie afb. D).
1. Steek de diffusor 3 op het lensopzetstuk.
2. Neem de diffusor opnieuw van het lensopzetstuk als u hem
niet meer gebruikt.

Reiniging

Modus verwisselen

U kunt bij de zaklamp tussen 3 modi kiezen.
1. Druk de aan-/uit- schakelaar 5 tot aan de aanslag, om de zaklamp in
te schakelen. De maximale lichtintensiteit (100 %) is ingesteld.
2. Reinig de lens met een zachte doek om de lens niet te krassen.
3. Gebruik bij hardnekkige verontreinigingen wat glasreiniger of
reinigingsalcohol.
4. Let er tijdens het samenstellen op dat u de bevestigingsring er
opnieuw correct opschroeft.

Transport

− Gebruik de draaglus om de zaklamp bijv. aan een riem of een rugzak
aan te brengen.

Foutoplossing

Probleem
De zaklamp brandt niet.
Mogelijke oorzaken
De batterijen zijn verkeerd, niet geplaatst of leeg.
− Plaats 3 batterijen van het type LR03/AAA in de batterijhouder en let
op de correcte polariteit (+/-) volgens opschrift.

Conformiteitsverklaring

De EU-conformiteitsverklaring kan bij het op de garantiekaart (op het einde van deze handleiding) vermelde
adres worden opgevraagd.

Afvalverwijdering

Verpakking verwijderen

Verwijder de verpakking gesorteerd. Papier en karton bij het oud papier, folies bij ophalers van afval
voor recycling

AANWIJZING!

Gevaar door foutieve behandeling!

Ondeskundige reiniging van de zaklamp kan leiden tot beschadiging.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen of
nylon borstelharen, alsook scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen
zoals mes, harde spatel en dergelijke. Deze kunnen de oppervlakken
beschadigen.

Lens reinigen

1. Schroef de bevestigingsringen van het lensopzetstuk
lens te verwijderen.

Gebruik handschoenen, die gebruikelijk zijn in het huishouden.
- Als u de zaklamp langer dan een maand niet gebruikt, neem de
batterijen dan uit de zaklamp.
- Verwijder de gebruikte batterijen.
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Zaklamp verwijderen

(Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese Staten met systemen voor gescheiden recycling)

Oude apparaten horen niet bij het huisvuil!
Als de zaklamp niet meer kan worden gebruikt, dan is elke verbruiker er wettelijk toe verplicht, oude apparaten gescheiden van het huisvuil, bijv.
bij een inzamelpunt van zijn gemeente/stad, af te geven. Zo wordt gegarandeerd
dat oude toestellen deskundig worden gerecycled en negatieve invloeden op het
milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische toestellen met het hier afgebeelde symbool gemarkeerd.
Batterijen en accu’s horen niet in het huisvuil!
Als gebruiker bent u wettelijk ertoe verplicht om alle batterijen en accu‘s, al dan
niet met schadelijke stoffen*, op een verzamelpunt in uw gemeente/uw stad
of in de handel af te geven, zodat ze milieubewust kunnen worden gerecycled.
gemarkeerd.

