
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 svítidlo UL200
včetně USB kabelu
7982-70-40

Hlavní LED dioda 600 lumenů, 400 lumenů při 40
%.
Pomocné světlo 100 lumenů
robustní plastové pouzdro odolné proti stříkající
vodě
Otočný kloub s magnetem o 180°
Magnet na zadní straně
Rozkládací háček otočný o 360 stupňů
doba hoření: 100% - 1,5 h. / 40% - 4,5 h. / pouze
další LED - 10 h.
Dosvit: 100% - 30m / 40% - 19m / pouze přídavná
LED - 39m
max. intenzita osvětlení: 100% - 907 Lux / 40% -
372 Lux / pouze přídavná LED - 1557 Lux
vestavěný Li-Ion akumulátor (3,7 V |2600 mA) s
bezpečnostní elektronikou
Vstupní zásuvka: Micro USB s gumovým krytem
Vstupní proud: 1000 mA (max. 2000 mA)
způsob nabíjení: CCCV
Doba nabíjení: přibližně 4 hodiny
Indikátor stavu nabití: Plně nabito: zelená -
Nabíjení: červená
Třída ochrany: IP54
Stupeň odolnosti proti nárazu: IK07
Materiál pouzdra: ABS / Nylon / PC
Hmotnost: 210 g pouze lampa / 46,5 g baterie

Rozsah dodávky:
Kabel Micro USB
Návod k použití
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Pokyny k použití
NÁVOD K POUŽITÍ:
Vypínač dílenského světla se nachází na zadní straně krytu:
Stiskněte 1x: hlavní světlo se rozsvítí.
Stiskněte dvakrát: hlavní světlo se vypne a rozsvítí se další světlo.
Stiskněte třikrát: Všechny LED diody nesvítí.

UKAZATEL ÚROVNĚ NABÍJENÍ:
Dílenská lampa má profesionální LED stavový displej na přední straně lampy. To lze použít ke čtení aktuálního
stavu nabití nainstalované baterie.
Zobrazení stavu nabití baterie během procesu nabíjení:
• LED svítí červeně: baterie se nabíjí
• LED svítí zeleně: baterie je nabitá
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Dílenská lampa je chráněna proti přetížení. Proto může zůstat připojený k elektrické síti, i když je baterie plně
nabitá.

technická data
Hlavní světlo: 2,5W COB LED
Dodatečné světlo: 1W SMD LED
Osvětlení: 1600 luxů (vzdálenost 0,5 m)
Světelný tok: hlavní světlo: 600 lumenů
Dodatečné světlo: 120 lumenů
Doba svitu: hlavní světlo: 4 h, dodatečné světlo: 11h


