
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

Dílenská lampa mini Light
ML220
Včetně nabíjecího kabelu USB
7982-70-30

robustní plastové pouzdro s gumovou rukojetí
Držák lampy lze otočit o 340 ° a uzamknout ve
dvanácti krocích pro flexibilní vyrovnání světla
silný přídržný magnet na spodní straně držáku
lampy
Výsuvný háček otočný o 360 ° na horní straně
krytu
integrovaná spona na opasek na zadní straně
pouzdra
Svítidlo se dvěma světelnými funkcemi (světelný
výkon 100% / 50%)
Trvale nainstalovaná Li-Ion baterie (3,7 V / 1550
mAh)
Možnost nabíjení přes USB napájecí zdroj
(110V-240V) nebo USB adaptér do auta (12-24V)
Displej ovládání nabíjení pomocí barevné LED na
zadní straně světla
Světelný výkon: 220 lumenů

Rozsah dodávky:
Nabíjecí kabel USB 250 cm
návod k použití
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Pokyny k použití
INSTALACE
Vypínač dílenského světla se nachází v horní části krytu:
Stiskněte 1x: Osvětlení dílny je zapnuto ve 100% režimu.
Stiskněte dvakrát: Kontrolka dílny se rozsvítí v 50% režimu.
Stiskněte třikrát: Světlo je vypnuto.

NABÍJECÍ PROCES
Před prvním použitím dílenské lampy ji plně nabijte. Před dlouhodobým uskladněním také dílenské světlo nabijte.
K dispozici jsou následující možnosti nabíjení:
• Přes USB napájecí zdroj v zásuvce
• Přes USB adaptér do auta v zapalovači cigaret
• Přes kabel USB k zařízením třetích stran s výstupem USB (např. PC, notebook)
Chcete-li dobít dílenské světlo WL200R, sejměte krytku ze zásuvky micro-USB na zadní straně světla. Připojte
napájecí zdroj USB / USB adaptér do auta
dílenského světla WL200R pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB / micro-USB tak, aby zástrčka micro-USB
nabíjecího kabelu šla do zásuvky micro-USB světla a zástrčka USB nabíjecího kabelu do zásuvky zasunutí USB
napájecí zdroj / USB adaptér do auta. Poté zapojte napájecí zdroj USB / adaptér do auta USB do zásuvky /
zapalovače cigaret. Pro nabíjení na zařízeních jiných výrobců je USB konektor nabíjecího kabelu zapojen do USB
zásuvky zařízení jiného výrobce po připojení nabíjecího kabelu k dílenské lampě, jak je popsáno výše.

DISPLEJ ÚROVNĚ NABÍJENÍ / ZOBRAZENÍ ZOBRAZENÍ KAPACITY
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Dílenské světlo WL200R má profesionální LED indikátor stavu nabití na zadní straně světla (na nabíjecí zásuvce).
Během nabíjení baterie se indikátor LED rozsvítí červeně. Jakmile je baterie plně nabitá, rozsvítí se kontrolka LED
zeleně.
Dílenské světlo WL200R je chráněno proti přebíjení. Proto může zůstat připojený k elektrické síti, i když je baterie
plně nabitá.

technická data
Integrované světelné zdroje: Hlavní světlo: 5 LED diod SMD, jmenovitý výkon 3,25 W.
Osvětlení: 400 luxů / 0,5 m vzdálenost
Světelný tok: 220 lumenů
Doba hoření: přibližně 3,5 hodiny (hlavní světlo), přibližně 10 hodin (další světlo)
Vstupní napětí externího napájecího zdroje: 100-240V AC / 50-60Hz
Doba nabíjení: přibližně 4,5 hodiny


