
LAMPA WARSZTATOWA 60 LED +AKU
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup lampy warsztatowej.
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu 

i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje ogólne

60 diodowa, niezawodna Lampa LED - niezastąpiona w profesjonalnych warsztatach i 
serwisach, garażach majsterkowiczów, na campingach, nocnych wyprawach czy chociażby przy 
zmianie koła.

Cechy produktu:

• Jest bardzo wygodna i praktyczna, przyda się w każdej sytuacji wymagającej 
poręcznego, dodatkowego źródła światła 

• Wysokiej jakości mocne diody LED generują silne i jasne światło - światło diodowe jest 
bardzo energooszczędne i trwałe 

• Dzięki wbudowanego akumulatorowi lampa jest bardzo wygodna w użyciu - nie plączą 
się żadne kable i możesz zabrać na zewnątrz z dala od źródła zasilania 

• Akumulator umożliwia aż do 4-5 godzin ciągłego świecenia lampy 
• Ładowanie przez 1,5 godziny zapewnia 4-5 godziny pracy. ( dla pełnej sprawności 

pierwsze dwa ładowania powinny trwać powyżej 12 godzin, akumulator musi być 
kompletnie rozładowana przed kolejnym ładowaniem) 

• Dołączona ładowarka sieciowa i samochodowa w zestawie pozwalają ładować lampę z 
gniazdka sieciowego 230V lub gniazda 12V w samochodzie 

• Podczas ładowania lampy można jej normalnie używać 
• Lampa jest całkowicie olejo i wodoodporna dzięki czemu możesz jej używać w każdych 

warunkach 
• Znakomicie znosi wstrząsy i uderzenia. 
• Wyposażona w praktyczny i pomocny obrotowy hak do zawieszania lampy w wybranym 

miejscu. 

Specyfikacja:

• Liczba diód: 60 o jasności 12000MCD 
• Akumulator: 6 x Ni-h 600mAh 
• Czas świecenia na akumulatorze: 4-5h 
• Czas ładowania akumulatora: 1,5h 
• Zasilanie: 230V AC lub 12V DC 

W zestawie:

• Lampa warsztatowa 
• Ładowarka siecowa 230V 
• Ładowarka samochodowa 12V 
• Całość zapakowana w estetyczny blister 

3. Ładowanie lampy

Gdy diody LED lampy zaczną przygasać lub migać oznacza to, że wyładował się wewnętrzny 
akumulator lampy.
Aby go naladować postępuj następująco: Włóż końcówkę ładowarki sieciowej lub samochodowej 
do gniazda lampy. Proces ładowania rozpocznie się automatycznie. Po całkowitym naładowaniu 
(około 1,5-2h) należy odłączyć ładowarkę od lampy.

4. Użytkowanie lampy
Aby włączyć lampę ustaw włącznik w pozycję „I” na przedniej obudowie urządzenia. Aby 
wyłączyć ustaw przełącznik w pozycję „0”.

5. Uwagi i środki ostrożności
• Nie wolno otwierać obudowy lampy. Czynności serwisowe należy zawsze zlecić jedynie 

wykwalifikowanemu personelowi autoryzowanych serwisów.
• Chroń urządzenie przed zamoczeniem, trzymaj z dala od źródeł ciepła.
• Czyść urządzenie za pomocą wilgotnej, delikatnej szmatki.
• Nie należy przechowywać przez dłuższy czas rozładowanej lampy – skraca to 

żywotność wbudowanego w nią akumulatora.
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