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Gebruikshandleiding

LED-zaklantaarn
- met sensor en noodlichtfunctie -

Model WTG-001S
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2

3

1
5
6
7

Gevaren voor kinderen en personen met beperkte
vaardigheden
• Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar
en bovendien door personen met verminderde fysie-ke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en
kennis, wanneer deze onder toezicht staan of m.b.t. het veilige
gebruik van het apparaat onderricht werden en de daaruit
resulterende gevaren begrijpen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door
kinderen zonder toezicht worden verricht.
• Houd ook verpakkingsfolies en -zakjes uit de buurt van baby´s
en kleine kinderen, er bestaat gevaar voor verstikking!
Gevaren door elektrische stroom
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1. LED-noodzaklamp
2. Nood-/sensorlampje
met 15 leds
3. Reflector met 5 LED
(zaklantaarn)

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
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7.

• Gebruik de oplader en de LED-zaklantaarn niet in de open
lucht, maar uitsluitend in gesloten en droge ruimtes.
•
Laat de oplader en de LED-zaklantaarn niet met vloeistoffen in
Oplaadadapter
contact komen.
In-/uitschakeltoets
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplader.
Schemeringssensor
• Wanneer de oplader is beschadigd, mag hij niet meer
Infrarood-bewegingssensor
worden gebruikt.
• Scheid de oplader van de stroomvoorziening. Open het apparaat in geen geval, maar neem bij problemen contact op met
ons servicecenter.

LED-aanwijzingen
• De LED´s van de zaklantaarnfunctie stemmen overeen met risicogroep 1 volgens EN 62471.
• Gevaar voor het netvlies door blauw licht 400 nm tot 780 nm.
• Gevarenwaarde van de blootstelling EHV = 339,7 op 200 mm afstand.
• De grenswaarde van de Vrije Groep wordt vanaf 1,2 m afstand
aangehouden.
• Niet in de straal kijken!

TECHNISCHE GEGEVENS
Oplaadadapter
• Netspanning: 230 V~, 50 Hz
• Oplaadtijd bij volledig lege accu: 6-7 uur
• Alleen voor gebruik in droge ruimtes binnenshuis
LED-zaklantaarn
, 1x 650 mAh
• Oplaadbare Li-Ion batterij: 3,7 V
• Brandduur zaklantaarn (5 leds): ca. 5 uur
Noodlicht (15 leds): ca. 1 uur
• Inschakelduur sensormodus: (20 ± 5) s
• Zendbereik bewegingssensor: 2-3 m

INGEBRUIKNAME

Opladen van de accu´s
Uw LED-zaklantaarn is uitgerust met onderhoudsvrije en tegen
LEVEROMVANG
lekken beveiligde accu´s met Lithium-ion-techno-logie. Accu´s
• LED-zaklantaarn
Omgang met het apparaat
met deze technologie kennen geen memo-ry-effect en kunnen
• Laadadapter
• Deze LED-zaklantaarn is niet geschikt voor gebruik in een licht steeds opnieuw worden opgeladen. Neem voor een optimale
• Gebruiksaanwijzing
ontvlambare of aan explosies blootgestelde omgeving. GEVAAR levensduur van uw accu´s volgende instructies in acht:
VOOR LETSEL!
Geachte klant,
Wij feliciteren u met de aanschaf van deze zeer krachtige en veelzi- • Stel het apparaat en de accu´s niet bloot aan hitte of open vuur.		 • Steek de oplaadadapter in een gemakkelijk te bereiken stopcontact met 230 V~, 50 Hz wisselspanning.
Vermijd een opslaan op of in de buurt van verwar-mingselemenjdige LED-zaklantaarn met sensor en noodlichtfunc-tie. Deze LED• Steek de LED-zaklantaarn met de bewegingssensor naar voten of onder direct zonlicht.
zaklantaarn is uitgerust met een oplaadbare lithium-ion-batterij en
ren in de oplaadadapter en laad voor het eerste gebruik de
• Zorg ervoor dat de accu´s niet geheel leeg raken. Schakel daa-		
wordt contactloos in de meegeleverde oplaadadapter opgeladen.
accu´s 8 uur op.
rom de LED-zaklantaarn bij afnemen van de lichtsterk-te uit en 		
Volgende bedrijfsmodi zijn mogelijk:
• Ontlaad de accu´s 3-5 keer volledig tot de LED´s uitglaad de accu´s.
aan en laad deze vervolgens weer volledig op.
• Als
lichtbron
zijn
in
de
LED-zaklantaarn
licht• zaklamp
Pas dan bereiken de accu´s hun volle capaciteit.
gevende dioden met hoge levensduur ingezet. Deze
• mobiel standlicht
• automatische noodverlichting bij uitval van het stroomnet
• wandlamp met bewegingssensor

Om de correcte functie van de LED-zaklantaarn te garande-ren
verzoeken we u de aanwijzingen in de gebruiksaanwij-zing m.b.t.
veiligheid, bediening en onderhoud te lezen en in acht te nemen.
Bewaar de gebruiksaanwijzing goed en geef deze door aan andere
gebruikers van de LED-zaklantaarn.

kunnen door de gebruiker niet worden gewisseld.

BEDIENING
Let op! Gevaar voor beschadiging van de ogen!
Kijk niet direct in de straal van de LED-zaklantaarn en richt de
straal niet direct in de ogen van mensen of dieren.

REINIGING EN ONDERHOUD

Let op! Gevaar voor elektrische schokken!
Scheid voor de reiniging van het apparaat de oplaadadapter van
het stopcontact.

Reinig de zaklantaarn en de oplaadadapter met een droge, zachte
doek. Maak deze bij hardnekkig vuil eventu-eel een beetje vochtig.
IN-/UIT-schakelen
• Neem de LED-zaklantaarn uit de oplaadadapter. De nood-/ Let erop dat er geen vloeistoffen in de apparaten komen en droog
alles goed af alvorens het weer in gebruik te nemen.
sensorverlichting (15 LED) wordt automatisch ingeschakeld.
• Druk een keer de in-/uitschakeltoets (5) om de nood-/sensorverlichting uit en de zaklantaarnfunctie in te schakelen.
• Druk de schakelaar opnieuw om de LED-zaklantaarn weer uit AFVALVERWERKING
te schakelen.
Scheid
het
verpakkingsmateriaal
milieuvrien• De zaklantaarn kan ook door het terugzetten in de oplaadaddelijk en naar soorten gescheiden volgens de
apter worden uitgeschakeld.
plaatselijke bepalingen omtrent afvalscheiding.
Bedrijfsmodi in de oplaadadapter
Oude apparaten en batterijen mogen niet in
Na het inzetten van de LED-zaklantaarn in de oplader worden de
het normale huisvuil worden verwijderd. Dit apaccu´s opgeladen. Deze procedure eindigt automatisch bij volledig
paraat moet op het eind van zijn leven bij een reopgeladen accu´s. Tijdens het opladen worden de oplader en het
glemen-taire afvalverwijdering worden afgegeven.
onderste gedeelte van de LED-zaklantaarn enigszins warm. Dat is
Dit kunt u doen op een verzamelplaats voor
normaal en wordt na het beëindigen van het opladen steeds minder.
elektronisch afval.
Noodlampje:
Neem voor de afvalverwijdering de accu´s uit het apBij het uitvallen van de stroomvoorziening aan het elektriciteitsnet
paraat en verwijder ze separaat. Iedere verbruiker is
wordt de nood-/sensorverlichting (15 LED) automatisch ingeschawettelijk verplicht om gebruikte accu´s af te geven op
keld. De brandduur bedraagt bij volle accu´s ca. 3,5 uur. Om deze
een verzamelplek voor oude batterijen bij een plaatselifunctie te kunnen gebruiken, dient de lamp zich in de oplaadeenheid
jk inzamelpunt of bij een winkel die batterijen verkoopt.
te bevinden.
Sensorlampje
Door de ingebouwde infrarood-bewegingssensor werkt de LEDzaklantaarn in de oplaadadapter als sensorlampje. Deze functie
wordt bij duisternis automatisch geactiveerd.
Wordt er door de sensor in het observatiebereik tot ca. 2-3 m
afstand een beweging waargenomen, schakelt de nood-/sensorverlichting (15 LED) zich 20 sec. lang in.

Neem voor nadere informatie contact op met uw plaatselijke onderneming voor afvalverwijdering of bij uw gemeente.
Verwijderen van de accu´s
(alleen t.b.v. verwerking van het apparaat!)
• Gebruik de zaklantaarn tot de LED´s zijn uitgegaan.

• Verwijder de beide kruiskopschroeven aan de achter-kant van
de zaklantaarn.
Instructies:
• Let er voor een betrouwbaar gebruik op dat er geen vreemd • Druk met een platte schroevendraaier de beide
helften van de behuizing uit elkaar.
licht op de schemeringssensor (6) valt.
• Een optimale functie en een optimaal zendbereik van de bewe- • De beide accucellen zijn op de binnenkant van de
gingssensor worden op een hoogte van 1,5 m bereikt.
ene helft van de behuizing bevestigd. Snij met een kantensnijder of iets dergelijks de aansluitleidingen van de accu´s door.
• Wip de accucellen uit de behuizing en breng ze bij een inzamelpunt voor oude batterijen.

GARANTIE
Geachte klant,
De garantietijd bedraagt drie jaar en begint op de dag van de
aankoop. Bewaar de bon als bewijs voor de aankoop.
Tijdens de garantietijd kunnen defecte LED-zaklantaarns
ongefrankeerd aan het genoemde serviceadres worden
gestuurd. U ontvangt dan een nieuw of gerepareerd ap-tijd hebt u eveneens de mogelijkheid om het defecte ap-paraat
voor een reparatie naar het aangegeven adres te
moeten worden betaald.
Om de afhandeling van uw reclamatie te vereenvoudigen verzoeken we vriendelijk eerst per e-mail of telefoon con-tact op te
nemen met het servicecenter om al naar behoef-te een ongefrankeerde inzending overeen te komen. Daar-door bestaat de mogelijkheid om aanwezige technische problemen eventueel reeds
van te voren op te lossen.
Uw wettelijke rechten worden door deze garantie niet be-perkt.

Service Key B.V.
Nijverheidsstraat 46
7575 AB Oldenzaal
Tel:       +31 (0) 541- 570 216
Fax:      +31 (0) 541- 570 211
Mail:     support@tronex.nl
Antwoord nummer: 846
7570 WB Oldenzaal

Deze gebruiksaanwijzing kan ook worden gedownload onder
www.wachsmuth-krogmann.com

