
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

Dílenské světlo SL550
Včetně nabíjecího kabelu USB
7982-70-10

robustní plastové pouzdro odolné proti stříkající
vodě s pogumovaným povrchem rukojeti
Hlavní světlo se dvěma světelnými funkcemi (50% |
100% světelný výkon)
Intenzita světla: 550 lumenů
Dodatečné světlo na hlavě lampy
Doba hoření: hlavní světlo 100% 2,5 hodiny | 50%
5,5 hodiny
Doba hoření: další světlo 10 hodin
Upevnění: přidržovací magnet na spodní straně
rukojeti
Další funkce: rukojeť lampy lze otočit o 120 °, lze
ji uzamknout v 5 krocích pro flexibilní vyrovnání
světla, displej ovládání baterie pomocí 3 zelených
LED
Baterie: trvale nainstalovaná Li-Ion baterie (3,7 V |
2600 mA)
Možnost nabíjení: přes micro USB zásuvku,
volitelně přes AC / DC napájecí zdroj (110V-240V)
nebo adaptér do auta (12-24V)
Rozsah dodávky: USB nabíjecí kabel 150 cm,
návod k použití
Hmotnost: 350 g
Celková délka: 34 cm
Délka LED žárovek: 12 cm
odolný proti stříkající vodě IP 54
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Pokyny k použití
ZAČÍNÁME
Spínač zapnutí / vypnutí osvětlení se nachází na zadní straně krytu:
Stiskněte 1x: Přídavná dioda na hlavici lampy je zapnuta.
Stiskněte 2x: Přídavná dioda na hlavici lampy je vypnuta. Současně je hlavní světlo zapnuto v režimu 50%.
Stiskněte 3x: Hlavní světlo se rozsvítí v režimu 100%.
Stiskněte 4x: Obě světla jsou vypnuty.

NABÍJENÍ:
Před prvním použitím úplně nabijte dílenskou lampu. Při dlouhém skladování nabíjejte předem.
K dispozici jsou následující možnosti nabíjení:
• Pomocí síťového adaptéru USB v zásuvce
• Prostřednictvím adaptéru na auta USB v zapalovači automobilu
• Kabel USB přes zařízení třetích stran s výstupem USB (např. PC, notebook)
Chcete-li nabít světlo dílenské techniky, vyjměte uzávěr ze zásuvky microUSB na zadní straně světla. Připojte
kabel USB k jedné z možností nabíjení uvedených výše a k lampě. Potom připojte napájecí adaptér USB / USB
adaptér do elektrické zásuvky / zapalovače cigaret.

KONTROLKY NABITÍ
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Pracovní lampa má na zadní straně lampy profesionální indikátor stavu LED. Tímto způsobem lze přečíst aktuální
stav nabíjení a zbývající kapacitu nainstalované baterie.
Indikace stavu nabití baterie během nabíjení:
• Tři LED diody jsou zelené: baterie je plně nabitá.
• Tři diody LED blikají zeleně: úroveň nabití mezi 60 a 99%
• Dvě diody LED blikají zeleně: nabíjení mezi 30 a 59%
• Jedna LED dioda bliká zeleně: úroveň nabití mezi 0 a 29%
Zobrazení indikátoru zbývající kapacity baterie během provozu:
• Tři LED diody svítí zeleně: Zbývající kapacita mezi 100 a 67%
• Dvě LED diody svítí zeleně: zbývající kapacita je mezi 66 a 34%
• Jedna LED dioda svítí zeleně: zbývající kapacita mezi 33 a 10%
• Jedna LED dioda bliká zeleně: zbývající kapacita pod 10%

Pracovní lampa je chráněna před přebitím. Proto může zůstat připojena k síti i při úplném nabití baterie.

technická data
Hlavní světlo: LED 5W COB
Dodatečné světlo: LED 3W SMD
Osvětlení: 785 luxů (vzdálenost 0,5 m)
Světelný tok: 550 lumenů 100% /260 lumenů 50%
Kapacita: hlavní světlo 100% 2,5h / 50% 5,5h
Dodatečné světlo 10h

Třída ochrany: IP54
Odolnost proti nárazu: IK07
Materiál pouzdra: plast
Provozní teplota: -20 ° C ... 25 ° C
Teplota při nakládání: 15 ° C ... 25 ° C
Skladovací teplota: -20 ° C ... 30 ° C (≤ 1 rok) -20 ° C ... 45 ° C (≤3 měsíců) -20 ° C ... 60 ° C (≤ 1 měsíc)
Schválení: CE
Hmotnost: 304 g bez baterie / 46,5 g baterie

Dodávka: Kabel Micro USB
Balení: barevný karton


