Bruksanvisning
Art. 9053673

LED varningslampor 6 st
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Varningslampor - Art. 9053673
Beskrivning:
6 st. magnetiska LED varningslampor i fraktväska.
Användningsområde:
För montering på bl.a. utrustning, stängsel och liknande.
Kan också läggas direkt på vägen.
Säkerhetsinstruktioner:
Läs hela instruktionen innan lamporna tas i bruk.
Titta aldrig direkt in i lamporna, det kan skada ögonen.
Släck alla lamporna innan uppladdning.
Använd inte alkohol, brännbara vätskor eller andra starka rengöringsmedel på eller i
närheten av utrustningen.
Rengör endast med varmt vatten och en blöt trasa.
Barn ska hållas under uppsikt om de är i närheten av utrustningen.
Utrustningen är endast vattentät om den används enligt leverantörens instruktioner.
Överblick över utrustningen:
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Uppladdning:
1. Placera en till sex LED varningslampor i facken, låt
väskans logotyp vara uppåt, de silvriga laddningskontakterna ska vara placerade vid utgångarna från
spårets botten. När de är rätt placerade, (+) och (-)
symboler ska vara bredvid varandra. Lamporna hålls
på plats i facken med hjälp av magneter.
2. Sätt i laddkabeln i bilens stickkontakt (12 V) eller i en
220 V stickkontakt.
3. Slå igång för 12 V billaddning eller 110-240 V
stickkontakt.
a)
Grönt strömindikatorljus kommer lysa på
adaptern.
b)
Blinkande gult/grönt ljus indikerar att
uppladdningsprocessen är igång.
c)
Grönt ljus indikerar att enheten är fulladdad,
eller att det inte är någon enhet som behöver
laddas.
OBSERVERA, det är helt normalt att enheterna blir varma under uppladdningen.
4. Det är möjligt att stänga locket på laddningsväskan under laddning. För att stänga locket
helt, se till att sladden ligger i resväskan kabelspår.
Observera att laddningsväskans stand-by-funktionen gör det möjligt att lämna
lamporna kvar i uttaget när den inte används utan att skada batteriet eller
lamporna. Det säkerställer att belysningen alltid är laddad och klar för användning

Tips:
För att släcka ljuset utan att gå igenom alla 9 ljusmönster, håll ON/OFF-knappen intryckt i
2 sekunder. Två LED blinkar två gånger och sedan stängs de av. Trycka igen ON/OFFknappen, ljuset slår igång igen och återupptar ljusmönstret som valdes innan avstängning.
Obs: Det rekommenderas inte att skilja/skruva isär LED-lamporna. Monteras de
inte ihop som de ska, kan det leda till fel i vattentätningen, som kan skada
enheten.

Vi förbehåller oss rätten utan förvarning ändra tekniska parametrar och specifikationer för denna produkt.
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