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DUPLA KINYITHATÓ LED LÁMPA 1 W 
POWLI423 

FIGYELMEZTETÉS! A saját biztonsága érdekében figyelmesen 
olvassa el az alábbi útmutatót és az általános biztonsági 
utasításokat a spotlámpa használata előtt. A spotlámpát csak ezzel 
az útmutatóval együtt lehet más felhasználónak átadni. 

1 LEÍRÁS (A. ÁBRA) 
1. Be/Ki kapcsoló felső lámpa 
2. Kinyitható oldalak 
3. Kioldó gomb az elfordítható fejhez 
4. Töltés kijelző 
5. AC/DC adapter 
6. autó adapter 12V 
7. Mágnes 

2 CSOMAGOLÁS TARTALMA 
 Távolítsa el a csomagolóanyagokat. 
 Távolítsa el a csomagolás fennmaradó részét és a szállítási támasztóelemeket (ha 

van ilyen). 
 Ellenőrizze a csomag tartalmának teljességét. 
 Ellenőrizze a készüléket, a hálózati vezetéket, a hálózati csatlakozót és a többi 

tartozékot, hogy azok a szállítás során nem sérültek meg. 
 Amennyiben lehetséges őrizze meg a csomagolóanyagot a jótállási időszak végéig. 

Majd a helyi hulladékeltávolítási előírásoknak megfelelően távolítsa el azokat. 

FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyag nem játékszer! Ne engedje, 
hogy a gyermekek műanyag zsákokkal játszanak, mert az 
fulladásveszélyt okozhat! 

1 spotlámpa 
1 x autó adapter 12V 
1 x AC/DC adapter 
1 x kezelési utasítás 

3 JELZÉSEK 
A jelen kezelési utasításban és/vagy a készüléken a következő jelzéseket alkalmaztuk: 

 

Olvassa el a kézikönyvet a készülék használat előtt. 

 

A lényeges, idevonatkozó európai irányelvek biztonsági szabványainak 
megfelelően. 
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4 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
 Ne használja, ha bármely alkatrész törött, hajlott, repedt vagy sérült. Azonnal 

üzemeltetésen kívül kell helyezni bármely olyan dolgozólámpát, amely sérültnek 
tűnik, vagy rendellenesen működik. Minden használat előtt alaposan vizsgálja meg. 

 A készülék nem alkalmas gyermekek által történő használatra. Tartsa gyermekektől 
távol. 

 Ne hagyja hátra a dolgozólámpát bekapcsolva vagy felügyelet nélkül. 
 Tilos tűz vagy magas hőmérséklet hatásának kitenni: az akkumulátor felrobbanhat. 
 Tilos nyílt láng vagy izzó parázs közelében tölteni vagy használni. 
 Tilos közvetlenül szembe irányítani. 
 Tilos működtetés közben a lencsét vagy a reflektorlámpát lefedni. 
 Ne tárolja a dolgozólámpát csak úgy hosszabb időtartamon keresztül. Tárolás során 

háromhavonta töltse fel az akkumulátort.  
 Ne töltse az akkumulátort hosszabb időtartamon keresztül. A túltöltés jelentősen 

megrövidítheti az akkumulátor hasznos élettartamát. 
 Az akkumulátort vásárláskor teljesen fel kell tölteni. 
 Kerülje a 4 °C alatti hőmérsékleten történő feltöltést. 
 A töltődugasz töltés során nagyon felmelegedhet. A töltés befejezésekor ezért 

óvatosan húzza ki. 

5 MŰKÖDTETÉSI UTASÍTÁSOK 

5.1 Mágneses alap 
A dolgozólámpéa mágneses alappal rendelkezik, így a lámpát mágneses segítségével 
lehet a járműre vagy egyéb fém tárgyra helyezni. 

MEGJEGYZÉS: Tilos a lámpát számítógépre vagy annak a közelébe, 
számítógépes lemezekre vagy egyéb mágneses adattároló 
berendezésre helyezni, mert az erős mágneses mező hatására az 
adatok megsemmisülhetnek vagy sérülhetnek. 

5.2 Különböző üzemeltetési mód 

5.2.1 Reflektorfény üzemmód 

A lámpa mindkét oldala kinyitható. Használható 15 LED vagy 30 LED üzemmódban. 
Egyszerűen fogja meg a lámpát és húzza ki az alját és/vagy a fejet. A LED-ek 
automatikusan felgyulladnak. Amikor mindkét oldalt becsukja, akkor a LED-ek 
automatikusan kikapcsolnak. 

5.2.2 Spotlámpa üzemmód 

A felső 1 W-os lámpa aktiválásához egyszerűen nyomja meg az elforgatható fejen 
található be/ki kapcsoló gombot. A fej elforgatásához nyomja meg a kioldó gombot és 
állítsa a fejet a kívánt helyzetbe. 



 POWLI423 HU 

Copyright © 2015 VARO  O l d a l  | 3 www.varo.com 

5.2.3 Vészvilágítás 

A vészvilágítást a spotlámpa be/ki kapcsoló gombjának másodszori megnyomásával lehet 
aktiválni. A három piros LED villogni kezd. A kikapcsoláshoz nyomja meg még egyszer a 
be/ki kapcsoló gombot. 

6 TÖLTÉSI UTASÍTÁSOK 

Az első használat előtt a készüléket teljesen fel kell tölteni. Ezáltal 
biztosítani lehet az akkumulátor optimális teljesítményét a jövőbeli 
újratöltési ciklusok során is. Az AC/DC és 12 V töltőadapterek 
kizárólag az akkumulátor töltéséhez alkalmasak. A készülék 
közvetlen üzemeltetéséhez nem alkalmasak. Töltés során mindig 
ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva. 

6.1 Az ac/dc töltőadapter használata 
 Helyezze a készüléket függőlegesen az alapra. Dugja az adapter Jack dugóját a 

készüléken a töltés kijelző lámpa mellett található csatlakozóba. 
 Csatlakoztassa az adaptert a 230 V-os hálózati aljzatra. 
 A töltési folyamat során a töltés kijelző lámpa PIROS fénnyel világít. 
 Az akkumulátor teljes feltöltése kb. 6 órát vesz igénybe. Húzza ki az adaptert a fali 

aljzatból és húzza ki a Jack dugót a készülékből. 

A túlmelegedés megelőzése érdekében tíz óránál hosszabb ideig ne 
töltse. 

6.2 A 12 V adapter használata töltéshez 
 Helyezze a készüléket függőlegesen az alapra. Dugja az adapter Jack dugóját a 

készüléken a töltés kijelző lámpa mellett található csatlakozóba. 
 Dugja be az adaptert a jármű 12 V-os szivargyújtójának csatlakozójába vagy a 

kiegészítő aljzatba. 
 A töltési folyamat során a töltés kijelző lámpa PIROS fénnyel világít. 
 Az akkumulátor teljes feltöltése kb. 6 órát vesz igénybe. Húzza ki az adaptert a 

csatlakozóból/aljzatból és húzza ki a Jack dugót a készülékből. 

A túlmelegedés megelőzése érdekében tíz óránál hosszabb ideig ne 
töltse. 

7 MŰSZAKI ADATOK 
Modell POWLI423 

Névleges élettartam 50,000 óra 

Akkumulátor 

Akkumulátor típusa Li-ion 

Akkumulátor köteg 3.7V-1500mAh 

Töltési idő 4-6 óra 

Felső lámpa 

Izzó típusa 1W LED 
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Működési élettartam 8 óra 

Kinyitható lámpa 

Izzó típusa 30*0.06W LED 

Üzemidő csökkentett üzemmód (15 db 
LED) 

5 óra 

Üzemidő intenzív üzemmód (30 db LED) 3 óra 

Vészvilágítás 

Izzó típusa 3*0.06W piros LED 

8 KÖRNYEZETVÉDELEM 
Ha a gép elhasználódott, ne dobja a háztartási szemétbe, hanem 
gondoskodjon annak környezetbarát elhelyezéséről! 
Az elhasználódott elektromos termékek hulladékait ne dobja a háztartási 
szemétbe. Kérjük, hogy gondoskodjon azok újrahasznosításáról, 
amennyiben erre lehetősége van. Az újrahasznosítási lehetőségeket 
illetően érdeklődjön a helyi köztisztasági szerveknél vagy a 
forgalmazónál! 

FONTOS: HASZNÁLT AKKUMULÁTOROK KEZELÉSE:  
A termék Li-iont tartalmaz. A természet megóvása érdekében kérjük, hogy az 
akkumulátorokat (elemeket) hasznosítsa újra, vagy ártalmatlanítsa megfelelően. A helyi, 
állami vagy szövetségi törvények tilthatják a Li-ion tartalmú akkumulátorok (elemek) 
rendes, háztartási szemétbe történő dobását. Kérje a helyi hulladékkezelő hatóság 
tanácsát az újrafelhasználási és/vagy ártalmatlanítási lehetőségeket illetően. 


