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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lampka diodowa Lenser H5
Nr produktu 000572527
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Jest nam przyjemnie, że wybrałeś jeden naszych produktów.
Aby zapoznać się z produktem, przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.

Czerwona lampka tylna

Ostrość

Produkt
Lampka diodowa 7495 LENSER H5
Lampka diodowa 7869 LENSER H5 Blister
Wersja: 2.1
Baterie:
3 x AAA/ LR03/
Mikro (1.5 V DC)
Uruchomienie
Usuń plastikową folię, paski kablowe i torebkę z żelem silikonowym (chroni przed wilgocią w trakcie
transportu). Długość paska na czoło jest regulowana.
Włączanie i wyłączanie /funkcja ściemniania
Aby włączyć i wyłączyć lampkę użyj przycisku na czole lampki. Oprócz przedniej białej lampki zaświeci
się czerwona lampka z tyłu na zasobniku baterii. Używając lampki w ruchu ulicznym postępuj zgodnie
z odpowiednimi przepisami ruchu drogowego.
Ostrość
Ustaw wiązkę światła dźwignią na czole lampki. Możesz ustawić ostrość od szerokiego pasma światła
po wąski punkt.
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Wymiana baterii
Zasobnik baterii znajduje się z tyłu lampki co pozwala na równomierne rozłożenie ciężaru lampki
podczas noszenia jej na głowie. W celu wymiany baterii otwórz gumowa pokrywkę zasobnika baterii.
Zawsze wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie. Włóż nowe baterie, pilnując ich odpowiednich
biegunów, oznakowanych symbolem plus i minut na uchwycie baterii. Włóż uchwyt wraz z bateriami
z powrotem do zasobnika, biegunem dodatnim do przodu. Zamknij lampkę naciskając gumową
pokrywkę z powrotem na zasobnik baterii.
Baterie
Nigdy nie ładuj baterii ani nie używaj razem baterii świeżych ze zużytymi. Zawsze wymieniaj wszystkie
baterie jednocześnie i stosuj wyłącznie baterie wysokiej jakości i jednakowego rodzaju. Ze względu na
różne wartości elektryczne zabrania się stosowania akumulatorków. Jeśli nie będziesz używać lampki
przez dłuższy czas wyjmij baterie, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych ich wyciekaniem.
Rozładowane baterie należy wyjąć. Zużyte baterie i akumulatorki stanowią odpady szkodliwe i należy
usuwać je zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Konserwacja i czyszczenie
Lampkę i akcesoria czyść wyłącznie suchą i niestrzępiąca się miękką szmatką.
Uwaga!
Kiedy wkładasz baterie do zasobnika musisz wykonywać to zgodnie ze znakami plus (+)i minus (-)
wewnątrz zasobnika. Jeśli włożysz baterie ułożone nieprawidłowo, istnieje ryzyko ich uszkodzenia
lub nawet wybuchu!
Wskazówka bezpieczeństwa: Zabrania się kierowania światła lampki prosto w oczy. W przypadku
skierowania światła w oczy, zamknij je i odwróć głowę. Nie używaj żadnych przyrządów
powiększających do skupiania światła lampki. Przy patrzeniu bezpośrednio w lampkę może dojść do
tymczasowego oślepienia wzroku.
W przypadku użytkowania komercyjnego użytkownik lampki musi być zaznajomiony z przepisami
danego kraju w zakresie BHP wraz z przepisami bezpieczeństwa użytkowania laserów.
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