LS-3WBK – Kovová svítilna s akumulátorem
Uživatelská příručka – verze 28.04.2014

Technické parametry:
•
•
•
•
•
•

Napájení: 3,7V (li-ion akumulátor 18650 - 3000mAh).
Nabíjení: dodávaný zdroj 4,2V 500mA.
Zdroj světla: 3W bílá LED.
Rozměry cca 200mm x 46mm.
Provozní teplota -20°C až +45°C.
Obsah balení: LED svítilna, návod, akumulátor, zdroj pro nabíjení.

Obsluha:
• Opakovaným stisknutím jediného tlačítka se přepínají režimy: VÝKON 3W / VÝKON 1W / BLIKÁNÍ / VYPNUTO.
Nemiřte světlem přímo do očí.
• Pro nabíjení vložte nejdříve dodávaný zdroj do zásuvky 230V. Následně konektor vložte do zdířky jenž je skryta pod
gumovou krytkou ze spodní strany svítilny. V průběhu nabíjení bliká na zdroji červená a zelená LED. Po ukončení nabíjení
svítí zelená LED. Nabíječku následně odpojte od 230V. Nenabíjejte svítilnu bez dozoru. Nenabíjejte zapnutou svítilnu.
• Po ukončení životnosti akumulátoru 18650 můžete zakoupit a vložit nový stejného typu. Akumulátor je přístupný po
odšroubování zadní části svítilny. Dodržujte správnou polaritu akumulátoru (+ pól je uvnitř svítilny).
Vyvarujte se instalaci v prostorech s častou změnou sálajících teplot, v prostoru s chemikáliemi, výbušninami, hořlavinami, výpary.
Vyvarujte se statické elektřině, zkratům, přepólování, poničení mechanických částí atd. Po ukončení životnosti ekologicky zlikvidujte
dle místních zvyklostí a předpisů (odevzdejte do sběrného dvora s elektroodpadem nebo vraťte dodavateli. Zařízení sami neopravujte
ani nerozebírejte.
Prodejce: FLAJZAR, s.r.o., Lidéřovice č.p. 151, 696 61 Vnorovy (okres Hodonín)
tel.: +420 518 628 596, e-mail: flajzar@flajzar.cz
Kompletní nabídku najdete na internetu, na stránkách: www.flajzar.cz
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