
Käyttöohjeet Wikrolux Power Back LED-käsiturvavalolle

Hyvä asiakkaamme, kiitämme luottamuksestanne meitä kohtaan. Olette ostaneet yhden tehokkaimmista, 
tiiviimmistä sekä luotettavimmista käsiturvavalaisimista tässä luokassa. Olethan ystävällinen ja luet tarkasti 
nämä käyttöohjeet, jotta pääset tutustumaan tuotteeseen etukäteen ennen tuotteen käyttöön ottamista.

Huomio! Tärkeä turvallisuus ohje!
- Laitteen käyttöä epäsuotuisissa olosuhteissa tulee välttää kaikissa tilanteissa. Epäsuotuisiin olosuhteisiin     
  kuuluvat mm. ympäröivä lämpötila yli +50, helposti syttyvät kaasut, liuottimet, höyry, pöly.
- Mikäli ilmenee syy uskoa, ettei turvallista toimintaa ole mahdollista ylläpitää, tulee laite sulkea          
  välittömästi ja varmistaa turvallisuus. Toimintaa ei voida enää pitää turvallisena, mikäli laite ei ole  
  toiminnassa, on nähtävästi vaurioitunut, kuljetus on vahingoittanut laitetta tai mikäli laite on ollut   
  varastossa epäsuotuisissa olosuhteissa.
- Laitteen huolto sekä korjauksen voi suorittaa ainoastaan henkilö, jolla on tähän pätevyys.

Yleiskatsaus
- Tukeva ja vankka käsivalaisin joka tilanteeseen. Ollessasi vapaa-ajalla, leiriytyessäsi, metsästäessäsi tai  
  työpaikalla, tuottaa tämä erikoisvalo optimaalisen valaistuksen joka tilanteessa. Kolmesta kirkkaustasosta
  löytää oikean valon joka tilanteeseen. Huoltovapaa lyijy-geeli akun ansiosta akunkesto on jopa 30 tuntia.
  Ladattava joko mukana olevalla virtalähteellä tai 12 V adapterilla. Vilkkutoiminnon vuoksi, valaisinta 
  voidaan käyttää merkki / varoitus valaisimena.

Erikoisuudet / toiminnot
- uudelleen ladattava
- turvavalo toiminto
- akun latauksen mittari
- jatkuva valo 3 W LED 240 lm

Valintakytkin eri toiminnoille

1. akun latauksen mittari (katso 5xLED)
2. vilkkuva valo
3. kirkkaustaso 1 (100%)
4. kirkkaustaso 2 (70%)
5. kirkkaustaso 3 (30%)
6. pois päältä

Akun latauksen tila - 5xLED

1. Punainen LED välkkyy = akku on tyhjä
2. Kun lataus on suoritettu, kaikki LED:it 

        loistavat (punainen, keltainen ja vihreä)
3. Vihreä LED loistaa kun akku on täynnä

Tärkeä huomautus / Vinkkejä saada akut kestämään

- Ennen ensimmäistä käyttöönottoa anna tuotteen ladata 24 tuntia.
- Lyijy-geeli akut kestää pisimpään, mikäli niitä on säilytetty vahingoittumattomina. Kytke käsiturvavalaisin
  laturiin käytön jälkeen. Käsiturvavalaisinta voidaan pitää laturissa koko ajan. Elektroninen latauskytkin   
  takaa optimaaliset lataus olosuhteet. Akkua ei siis voida yliladata.
- Valitettavasti emme voi myöntää takuuta LED:ille tai akulle.

Ympäristö turvallisuus: Tämä käsiturvavalaisin sisältää lyijy-geeli akun. Lyijy-geeli akut on hävitettävä 
ongelmajätteenä.

Turvavalasimen toiminta:
Mikäli sähköt menevät valaisin kytkeytyy päälle automaattisesti. Mikäli näin tapahtuu toimi seuraavasti:
1. Kytke käsiturvavalaisin päälle
2. Aseta haluttu kirkkaustaso päälle (LED 100/70/30%)
3. Kytke laturi lataustelineeseen
4. Kytke laturi 230 V pistorasiaan → valaisin sammuu

Turvavalaisin toiminnon simulointi: Poista laturi 230 V pistorasiasta  → valaisin kytkeytyy 
automaattisesti päälle.

Elektronisen syväpurkautumisen suojaus: Estää syväpurkautumisen akussa. Tämä pidentää akun 
toiminta-aikaa ja suojaa ympäristöä.

Akku: Käsiturvavalaisimen lyijy-geeli akku voidaan ladata n. 300-400 kertaa. Vaihda akut ainoastaan 
samanlaisiin.

Tekniset tiedot:
- Valonlähde Luxeon 3 W LED (240 lm)
- Värilämpötila 5300 K, kylmä valkoinen (oranssi suodin mukana)
- Vilkkuva valo
- Turvavalokäyttö
- 3 kirkkaustasoa: 100, 70 ja 30%
- Valo näkyy kirkkaustasosta riippuen: n. 300 m, 210 m tai 90 m
- Paloaika kirkkaustason mukaan: n. 20 h, 25 h tai 30 h
- Akku 6 V 4,5 Ah, huoltovapaa, syväpurkaussuojattu (Tuotenumero: 1004450)
- Laturi 9 V 500mAh
- 12 V adapteri
- Lataus mittari
- Elektroninen latauskytkin
- Latausaika n.7-8 tuntia
- Kotelointiluokka IP54 (Roisketiivis)
- Mitat (P x L x K): 125 x 75 x 300 mm
- Paino 1,5 kg, laturi 0,5 kg

Maahantuonti: Wikrolux Oy, Penviikintie 2, 68600 Pietarsaari. Puh.+358 (0)6 7234567 / info@wikrolux.fi

Ympäristöjärjestelmiä koskeva huomautukset
Käyttöiän lopussa, tämä tuote tulee hävittää pudottamalla se sähköisten laitteiden 
kierrätyskeskukseen, sitä ei tule hävittää tavallisen kotitalousjätteen kanssa. Tämä on 
ilmoitettu  tuotteen kuvassa joko käyttöohjeissa tai pakkauksessa. Materiaalit tässä 
tuotteessa on tehty kierrätettäviksi merkityksen mukaisesti. Uudelleen käyttöönoton 
mahdollistaminen suojelee ympäristöä ja on siten tärkeä toimenpide. Olethan 
ystävällinen ja kysyt paikallisesta toimistosta sopivan paikan tuotteen kierrätykselle.
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