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LED LENSER sorozat 

572526, 572524,  572522, 572523, 572525, 572532, 573929 
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Be- és kikapcsolás 
A nyomókapcsoló megnyomása által kapcsolhatja be vagy ki a 

lámpát. 

 

Fókuszálás 
Tartsa meg a lámpát az egyik kezével a recézett középrészénél 

fogva, és forgassa a másik kezével az elülső objektívtubust. Ez 

által állíthatja be fokozatmentesen a fénysugarat.  

 

Az elemek cseréje 
Az elemcseréhez csavarja le a lámpa hátsó végét.  Vegye ki a 

kimerült elemeket, és távolítsa el őket. Tolja be az új elemeket a 

pozitív pólusukkal (+) előrefelé az elemtartóba. Csavarja vissza 

ezután a lámpa hátsó végét.  

 

Figyelem! 
Amikor új elemeket rak be, feltétlenül figyelje meg az elemtartó 

polaritásjelöléseit (+ és -). Különben fennáll annak a veszélye, 

hogy az elemek károsodnak és felrobbannak. 

 

Elemek 
A nem tölthető elemeket semmi esetre sem szabad tölteni. Ne 

használjon keverten régi és új elemet. Kizárólag azonos típusú, 

kiváló minőségű elemeket használjon. Mindig egyszerre mindkét 

elemet cserélje ki. Akkumulátorok és nagyáramú elemek 

használata nem megengedett az eltérő elektromos értékek miatt. 

Ha hosszabb ideig nem fogja használni a lámpát, feltétlenül vegye 

ki belőle az elemeket, hogy megelőzze az általuk okozott károkat. 

A kimerült elemeket ki kell venni a lámpából. Az elhasznált 

elemek és akkumulátorok különleges hulladéknak számítanak, és a 

helyi előírásoknak megfelelően távolítsa el őket. 

 

Tartozék 
Az együttszállított csuklószíjat a miniatűr kulcskarikával erősítheti 

a lámpához. A csíptetővel a lámpa pl. egy kabátzsebre csíptethető. 

 

Biztonsági előírások 
Ne irányozza a lámpa fénysugarát szándékosan saját vagy mások 

szemébe. Ha a fénysugár a szemét éri, tudatosan csukja be a 

szemét, és vigye el a fejét a lámpa sugarából.  Nem szabad erős 

fókuszáló hatású optikai eszközt használni a fénysugár nézéséhez.  

Ha közvetlenül belenéz a fénysugárba, a lámpa nagy fényereje 

következtében káprázni kezdhet a szeme. Iparszerű , vagy a 

nyilvánosság előtti alkalmazás esetén a felhasználónak a  

lézersugárzásra vonatkozó szabályokat kell betartania.  

 

Elemek:  
572526 - 4 db mikroelem 

572524  2 db mikroelem 

572522  1 db mikroelem 

572523  1 db mikroelem 

572525  1 db ceruzaelem 

572532  2 db ceruzaelem 

573929  3 db góliátelem 

 

 


