
IP54 LED ARBEJDSLAMPE
BRUGERVEJLEDNING

HN nr. 13582 13583

Effekt 30W 50W

Strømforsyning 220-240V~ 220-240V~

Frekvens 50Hz 50Hz

IP-klasse 54 54

230V stik udtag 2 2

2 meter 2 meter

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Sørg for at underlaget er plant og at lampen står stabilt. Kablet må ikke komme i 
kontakt med skarpe genstande. Stikket må ikke blive udsat for regn og fugt, beskyt 
derfor kablet imod dette.

2. Basen kan foldes i 4 niveauer (Se billede 1). 
3. Lampen er monteret med følgende kabel: 2 meter H07RN-F 3Gx1.50 mm² + VDE stik.
4. Tilslut lampen og den er klar til brug. Den tændes og slukkes på knappen. 
5. Kablet kan rulles om lampen så så den er nem at transportere og opbevare når den 

ikke er I brug. (Se billede 2).
6. Jordforbindelse er nødvendig.

stk. 230V udtræk på bagsiden af lampen. (IP54) Stikket er velegnet til at tilslutte andre 
elektriske apparater som bruges under arbejdet. 
Advarsel: Den totale effekt i stikket må ikke overskride 3000 Watt.

7. Stikket er velegnet til at tilslutte andre elektriske apparater som bruges under arbejdet.
8. Inden montering og vedligeholdelse er det vigtigt at sikre at strømtilslutningen er 

slukket, for at undgå elektrisk stød.
Advarsel: Vedligeholdelse af produktet skal foretages af en autoriseret elektriker.                    

9. Hvis det fleksible udvendige kabel er beskadiget, skal det udskiftes af en autoriseret 
elektriker for at undgå elektrisk stød og personskade.

10. Lampen har indbygget varmeafledning. (Se billede 3).

Billede 1

Billede 2

Billede 3
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SIKKERHEDS OG ADVARSELSPUNKTER:

Kig ikke direkte ind i LED lyset – især ikke i længere perioder – uden beskyttelse af øjnene. LED lys må 
ikke peges direkte i retning af andre folks øjne.
Lampen må ikke bruges hvis lys, stik eller kabel er beskadiget.
Reparer aldrig selv på lampen. Reparation skal foretages af en autoriseret elektriker.
Efterlad ikke børn uden opsyn i området med lampen og andre elektriske apparater.
Udsæt ikke lampen for direkte vandstråler fra vandslanger m.m. og kom ikke lampen i vand og andre 
væsker.
Udsæt ikke lampen for ekstrem varme og flammer.
Produktet må ikke blive modificeres eller udskiftes. Ved ændringer af produktet frafalder reklamationsretten.
Forbind ikke i en række
Betjen ikke overdækket
Kun spændingsfri når stikket ikke er tilsluttet
Stænkbestandigt

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE:

Sørg altid for at strømforsyningen er afbrudt før rengøring af lampen.
Brug en tør eller meget lidt fugtig klud til rengøring.
Brug aldrig kemikalier til at rengøre lampen med.

Kassér aldrig lampen med det almindelige 
husholdningsaffald. Når den er udtjent, 
skal den bortskaffes på en miljømæssigt 
forsvarlig måde i henhold til de gældende 
WEEE-direktiver

Importeret af:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV                                                                                                    www.harald-nyborg.dk
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