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 Manual til genopladelig arbejdslampe

Læs denne vejledning omhyggeligt og gem den til evt. senere reference

Varenr. 5533
Effekt: 20W

Lumen: 0-1500.
Batteri:  8800 mAh Li, genopladeligt.
Opladningstid: 3,5 time via 5V 2A adapter.

Brugstid: 2 - 10 timer (alt efter benyttet lysstyrke)

LED-type: SMD2835

Farvetemperatur: 3000K

Arbejdstemperatur: -5° - +40°C
CRI : >80 

Tæthedsklasse: IP54 (kan bruges både indendørs og udendørs)
Med supertouch ON/OFF-switch. Man aktiverer den dæmpbare funktion med et længere 
tryk på knappen. Lysstyrken vil gå op og ned i én cyklus. Slip knappen ved den ønskede 
lysstyrke. Se billede 1. 
Med LED-batteriindikator. Du kan til hver en tid tjekke batteriniveauet.
Med USB-indgang til oplader. Se billede 2.

Inkl. USB-opladerkabel.

Billede 1 Billede 2

Sådan tager du lampen i brug
Tag forsigtigt arbejdslampen samt alle løsdele ud af indpakningen. Der medfølger 1 stk. USB-
opladerkabel samt 1 stk. 5V 2A-adapter. Lampen kan tilsluttes almindeligt strømstik for opladning.
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OBS:   Når lampen er i gang med at oplade, vil LED-indikatoren på bagsiden af lampen blinke. Når 
lampen er fuldt opladet, holder den op med at blinke. Lampen kan tændes via kontakten på 
bagsiden af lampen.
Note: Lampen er udstyret med overopladningsbeskyttelse. Når lampen er fuldt opladet, kan den 
holde batteri i op til 4 uger (hvis den ikke benyttes).
Vigtigt:      Hvis lampen ikke virker som den skal, skal man sørge for at den er slukket og at den 
ikke er tilsluttet et strømstik, før man gør yderligere. Hvis man selv forsøger at reparere eller på 
anden måde ændre lampen, bortfalder reklamationsretten uden videre. De to års 
reklamationsret bortfalder desuden ved enhver uhensigtsmæssig brug af lampen. Kontakt Harald 
Nyborg A/S ved reklamation.

Når produktet er udtjent, må det ikke kasseres sammen 
med det almindelige husholdningsaffald. Det skal 
afleveres på en godkendt genbrugsstation i hht. 
gældende WEEE-direktiver. På den måde er du som 
forbruger med til at beskytte miljøet bedst muligt. På 
forhånd tak. 




