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LED-LENSER FEJLÁMPA
572534 – H3
572527 – H7
572528 - H7

574998 – H5
576732 – H4
575694 –H7R
DIMM (fénytompító)

3 db mikroelem

IN/AUS (be/ki)

FOKUS (fókuszálás)

Üzembe helyezés
Távolítsa el a műanyagfóliát, a kábelkötözőt, és a szilika gélt tartalmazó zacskót (szállítási védelem
nedvesség ellen). A lámpa fejpántjai állíthatók.
Be- és kikapcsolás/fénytompítás
A lámpa bekapcsolásához nyomja meg a lámpafejen lévő nyomókapcsolót. Az elemtartón lévő
fénytompítóval fokozatmentesen szabályozhatja a lámpa fényerejét.
Fókuszálás
A lámpafejen lévő állítókar segítségével a lámpa fényét széles szögben sugárzott fényárból
fokozatmentesen fókuszálhatja szűk szögben nyalábolt pontszerű fénnyé.
Az elemek cseréje
Annak érdekében, hogy a lámpa súlya egyenletesen legyen elosztva a fejen való hordás közben, az
elemek a lámpa hátsó részében vannak elhelyezve. Az elemek cseréjéhez nyissa fel az elemtartó
gumifedelét. Az összes elemet mindig egyidőben cserélje. Rakja be az új elemeket az elemtartóban
látható polaritásjelöléseknek megfelelően. Majd nyomja rá ismét a gumifedelet az elemtartóra.
Elemek
A nem tölthető elemeket semmi esetre sem szabad tölteni. Sose használjon keverten régi és új
elemeket. Kizárólag azonos típusú, kiváló minőségű elemeket használjon. Mindig egyszerre az összes
elemet cserélje ki. Akkumulátorok használata nem megengedett az eltérő elektromos értékek miatt. Ha
hosszabb ideig nem fogja használni a lámpát, feltétlenül vegye ki belőle az elemeket, hogy megelőzze
az általuk okozott károkat. A kimerült elemeket ki kell venni a lámpából. Az elhasznált elemek és
akkumulátorok különleges hulladéknak számítanak, és a helyi előírásoknak megfelelően távolítsa el
őket.
Tisztítás és karbantartás
A lámpát és tartozékait csak szárazon tisztítsa egy szálmentes ruhával.
Figyelem!
Ha a kinyitotta az elemtartót, az elemeket feltétlenül az elemtartó polaritásjelöléseinek megfelelően rakja
be (+ és -). Különben fennáll annak a veszélye, hogy az elemek károsodnak és felrobbannak.
Biztonsági megjegyzések: Ne irányozza a lámpa fénysugarát szándékosan saját vagy mások szemébe.
Ha a fénysugár a szemét éri, tudatosan csukja be a szemét, és vigye el a fejét a lámpa sugarából. Nem
szabad erős fókuszáló hatású optikai eszközt használni a fénysugár nézéséhez. Ha közvetlenül
belenéz a fénysugárba, a lámpa nagy fényereje következtében káprázni kezdhet a szeme. Iparszerű ,
vagy a nyilvánosság előtti alkalmazás esetén a felhasználónak a lézersugárzásra vonatkozó
szabályokat kell betartania.

