
1 / 2

BRUGERVEJLEDNING
ARBEJDSLAMPE

TEKNISK DATA:
Varenr. 5612
Produktbeskrivelse Arbejdslampe LED genopladelig - 10W
Batteri 3.7V Li-ion, DC3600mAh
Effekt 10W
Farvetemperatur 3000K
Lysvinkel 120°

Lumen 700lm - 350lm - slukket
Mål 170x125x42mm
CRI >80Ra
Tæthedsklasse IP44
Input Micro-USB 5V D.C 1A
Opladningstid Ca. 4,5 time
Funktionstid ved fuld opladning 3 timer
Garanti 2 år

SIKKERHEDSINSTRUKSER:
 Lampen leveres med integreret LED, som ikke kan udskiftes.
 Stop straks med at bruge lampen, hvis frontglasset bliver beskadiget.
 Lampen kan ikke anses som værende vandtæt, imens den oplades. Oplad kun lampen indendørs.
 Batteriet er genopladeligt, men kan ikke udskiftes.
 Beskyttelsesklasse II.
 Spænding: 220~240V/50~60Hz.
 Ved enhver modifikation af produktet bortfalder garantien.
 Børn bør ikke på egen hånd benytte elektriske apparater som denne lampe.
 Arbejdstemperaturen for denne lampe ligger mellem -10℃ og 45℃.
 Placér aldrig lampen på en fugtig overflade. Sørge for at underlaget er helt tørt.
 Håndtér kabler og ledninger korrekt, så de ikke bliver beskadiget under brug. Benyt ikke lampen ved synlige skader 
på kabler og ledninger.
 Rengør lampens overflader med en hårdt opvredet eller tør klud. Brug aldrig skrappe rengøringsmidler. Der må ikke 
komme fugt eller vand i kontakt med lampens elektriske komponenter. 
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BEMÆRK: Læs og følg venligst alle advarsler. Følges disse ikke, kan det medføre skade på produktet så vel som 
personskade. Vær desuden opmærksom på, at garantien bortfalder ved forkert eller uhensigtsmæssig brug af 
lampen eller hvis du selv har forsøgt at reparere/ændre produktet.

SÅDAN BRUGES /INSTALLERES LAMPEN:

Når lampen er udtjent, må den ikke kasseres med det almindelige husholdningsaffald. Den skal indleveres 
på nærmeste, godkendte genbrugsstation i hht. gældende WEEE-direktiver. På den måde er du med til at 
beskytte miljøet bedst muligt. På forhånd tak.

Importeret af: Harald Nyborg A/S, Gl. Højmevej 30, DK-5250 Odense SV 
Der tages forbehold for trykfejl.




