A fejpánt lámpára szerelése

• Az 1. és a 2. ábrán nyilakkal jelzett módon fűzze át a logókkal
ellátott oldalával kifelé fordítva fejpántot.
• A pánton lévő csatok elcsúsztatásával állítsa be a megfelelő
pántméretet.

fejlámpa

A lámpa használata

Használati útmutató
A csomagolás tartalma
HL3R, fejpánt, USB-kábel, használati útmutató, lítium-ion akkucsomag
Készülékleírás
A könnyű és nagyteljesítményű fejlámpa kialakításának köszönhetően kifejezetten olvasáshoz, futáshoz valamint túrázáshoz
igazodik. A lámpa által kibocsátott maximális fényáram értéke
200 lumen, a fénynyaláb hatótávolsága 50 méter 3db AAAméretű elem vagy a mellékelt lítium-ion behelyezését követően.
Annak köszönhetően, hogy a fejlámpa tölthető USB-tápforrásról,
3 különböző teljesítménybeállítást kínál, csupán 47gramm a
tömege, ráadásul tűri a 2 méteres magasságról történő becsapódást is, ideális eszköz hosszútávfutás és túrázás alkalmával.

Az akkucsomag/elemek behelyezése
• A jelzett mód helyezze be az L12A akkucsomagot vagy a 3db
AAA elemet.
Bekapcsolás / kikapcsolás
• A be- és kikapcsoláshoz tartsa nyomva a lámpa felső részén
lévő kapcsolót.
Az egyes fényáram fokozatok kapcsolása
• A bekapcsolt állapotban lévő lámpán a kapcsoló rövid többszöri megnyomásával három fényáram fokozat kapcsolható
ciklikusan ismétlődő sorban: alacsony – közepes – erős. Kikapcsoláskor az utoljára használt fokozat mentésre kerül és
visszakapcsoláskor a lámpa erre a fokozatra áll.
A fejlámpa töltése
• Csatlakoztassa a töltőkábel USB-dugasszal ellátott végét egy
USB-tápforráshoz (adapter, PC/laptop, power bank). Nyissa
fel a töltőaljzat fekete gumifedelét és illessze a töltőkábel Mikro-USB-dugaszát a töltőaljzatba. Töltés közben 4 állapotjelző
LED ad tájékoztatást a töltöttségi szintről. Teljes feltöltéskor
az állapotjelző zölden világít. A maximális töltőáram 0,5A.
• A töltés végeztével zárja vissza a porvédő gumifedelet.

Műszaki adatok
Jellemző
Erős
Közepes Alacsony
Fényáram
200 lumen 80 lumen 5 lumen
Lítium-ion
akkucso1,5 óra
4 óra
72 óra
Műkömagról
dési
idő
3db AAA
1,5 óra
4 óra
70 óra
elemről
Fényerősség
628 cd
157 cd
16 cd
Hatótáv
50 m
25 m
8m
Vízállóság
IPX-4
Becsapódástűrés
2 méter
Megjegyzés: A táblázat adatai laboratóriumi méréseken alapulnak, L12A lítium-ion akkucsomag és 3db Duracell elem használata mellett. Az adatok elemtípustól és környezeti tényezőktől
függően változnak.
A szemkárosodás megelőzése érdekében ne nézzen közvetlenül a fényforrásba!

A töltöttségi szint ellenőrzése
A kapcsoló rövid megnyomásával ellenőrizheti az aktuális töltöttségi szintet:
• 1db villogó kék LED: 20% alatti energiaszint.
• 1db folyamatosan világító kék LED: 20% és 40% közötti energiaszint.
• 2db folyamatosan világító kék LED: 40% és 60% közötti energiaszint.
• 3db folyamatosan világító kék LED: 60% és 80% közötti energiaszint.
• 4db folyamatosan világító kék LED: 80% fölötti energiaszint.
Tárolás, karbantartás
• Ne hajlítgassa és óvja mindenféle erős mechanikai hatástól az
akkucsomagot, nehogy felrobbanjon!
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• Az elemkamra fedelét óvatosan, túlzott erőltetés nélkül nyissa
fel, így a lámpa hosszú ideig használható lesz és a vízállóságot biztosító tömítettsége is megmarad.
• A megvilágítási szög módosításakor vigyázzon, hogy ne
fordítsa túl végállásán a lámpatartót, mert eltörhet.
• A tömített lámpatest szétszedéskor a lámpa tönkremegy és a
garancia/jótállás megszűnik.
• Ha a lámpa hosszabb ideig nincs használatban, vegye ki az
akkut/elemeket.
• Tároláshoz válasszon tűzbiztos, elektromos érőtértől védett,
száraz helyet.
• A lámpatestet szükség esetén törölgesse át egy puha mikroszálas kendővel.
• Az elemkamrában lévő érintkezőket tartsa tisztán, különben
romlik a lámpa teljesítménye, villódzás vagy teljes működésleállás is bekövetkezhet az alábbi esetekben:
A: Elemcsere szükséges (csak az előírtnak megfelelő akkucsomagot/elemtípust használjon).
B: Az érintkezők elszennyeződtek. Alkoholos kontakttisztítóba
mártott fülpiszkálóval törölje át az érintkezőket.
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Készülékjellemzők
• Egyetlen, 200 lumenes maximális fényáramot biztosító nagyteljesítményű LED.
• Maximum 50 méteres hatótávolságú, optimalizált optikai
rendszer.
• Energiaellátás 3db AAA-méretű elemről vagy a mellékelt,
maximum 72 órás működési időt biztosító lítium-ion akkumulátorról.
• Be/ki kapcsolásra, fokozatállításra és töltöttségi állapot ellenőrzésére szolgáló egygombos kialakítás az egyszerű használat biztosítására.
• 5V/0,5A USB töltési lehetőség.
• Alumíniumból és műanyagból készült, erős igénybevételnek
ellenálló lámpatest.
• IPX-4 szabvány szerinti vízállóság.
• Csupán 47 grammos tömeg behelyezett elemekkel együtt.
• Kompakt méret: 59x45,5x32mm
Garancia
Az érvényben lévő jogszabályoknak és a gyártói vállalásoknak
megfelelően. Lásd a mellékelt jótállási jegyet.
A garancia nem terjed ki az előírásoktól eltérő használat, karbantartás, tárolás miatt keletkező károkra, továbbá baleset,
átalakítás, valamint a normál elhasználódás eseteire.
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