
   Használati útmutató  LED-es UV fejlámpa Basic  Rend. sz. 1599144  Rendeltetésszerű alkalmazás A homloklámpa fényforrásként szolgál szabadtéri tevékenységeknél, pl. kocogás, kempingezés, mászás és horgászás.  A termék három  AAA típusú mikroelemmel működik, és UV fénnyel, egy fehérfény LED-del, valamint villogó funkcióval van felszerelve. A rugalmas fejpánt illeszthető a fej méretéhez.  A termék IPX4 védettséggel (fröcsenő víz elleni védelem) rendelkezik, és jól záró borítással alkalmas kültéri használatra.  Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a készüléket az előbbiekben megnevezett céloktól eltérő célra alkalmazza, a készülék károsodhat. Ezen kívül a nem megfelelő használat rövidzárat, gyulladást vagy más veszélyeket is okozhat.  Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a terméket továbbadja másoknak, ezt csak a használati útmutatóval együtt tegye.   A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. Az összes előforduló cégnév és termék megnevezés az éppen aktuális tulajdonos márkaneve.  Minden jog fenntartva.  A szállítás tartalma • Fejlámpa • Rugalmas fejpánt • Figyelmeztető táblák a 2-es LED veszélycsoportban (több nyelven) • 3 db mikroelem • Használati útmutató  Aktuális használati útmutatók Töltse le az aktuális használati útmutatókat a  www.conrad.com/downloads weboldalról, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot.  Kövesse a web-oldal útmutatásait. A jelképek magyarázata  A háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.  Biztonsági tudnivalók  Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem veszi figyelembe a jelen használati útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, az ebből eredő sérülésekért vagy dologi károkért nem vállalunk felelősséget.  Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia is. Általános tudnivalók • A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól. • Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezt kisgyerekek  játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.  • Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, erős rázkódástól, éghető  gőzöktől és oldószerektől. • Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek. • Ha a biztonságos működtetés már nem lehetséges, állítsa le a termék üzemeltetését, és védje meg véletlen használattól.  A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek -- látható sérülései vannak, - már nem működik rendeltetésszerűen, -- hosszabb ideig volt kedvezőtlen viszonyok között tárolva, vagy súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve. • Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet. • A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakműhellyel végeztesse.  • Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.  b) A termék • A termék nem alkalmas utcai közlekedésben (pl. kerékpár világításként) való alkalmazásra.  • Zárt lefedésnél a termék fröccsenő víz ellen védett, az IPX4 szerint. Külterületi használatra alkalmas. Viszont soha ne működtesse vagy szerelje vízben vagy víz alatt.  • Gondoskodjon a készülék folyamatos és kielégítő szellőzéséről. Ne akasszon különböző tárgyakat a termékre, és ne takarja le.  • A termék fényforrásai működés közben felforrósodhatnak.  Ne érintse őket működés közben. • Tartsa távol a terméket működés közben éghető anyagoktól vagy tárgyaktól.  Ne helyezzen tüzet okozó tárgyat (pl. égő gyertyát) a készülékre, vagy közvetlenül melléje. • Ne működtesse vagy tárolja a terméket hőforrások, pl. fűtőtest, kályha, tűz stb. közvetlen közelében.  • Ne hagyja a terméket járműben olyan helyen, ahol közvetlen napsugárzást kaphat.  Robbanásveszély áll fenn! • Ne használja azonnal a készüléket, ha azt egy hideg helyiségből egy meleg helyiségbe helyezte át.  A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkreteheti. Hagyja, hogy a termék a helyiség hőmérsékletét elérje, mielőtt azt üzembe helyezi.  A körülményektől függően ez több óra hosszat is eltarthat.   c) LED fény • Vigyázat, LED fény: Ne nézzen bele a LED-fénysugárba! Ne nézze közvetlenül, vagy optikai eszközökkel! • Az alkalmazott LED fényforrások fixen be vannak építve, azokat nem lehet  kicserélni.  • Működés közben soha ne nézzen közvetlenül a fényforrásba! A világos fényvillanások rövid időre  zavarhatják a látást.  Továbbá erre érzékeny embereknél epilepsziás rohamot válthatnak ki. Ez különösen epilepsziás emberek esetében érvényes. • A termék a 2-es kockázati csoportba tartozik.  A szállítás részét képezik többnyelvű LED típustáblák. Amennyiben a lézeren található figyelmeztetés nem az Ön anyanyelvén íródott, cserélje le a megfelelő nyelvűre.  2-es kockázati csoport  VIGYÁZAT! Ez a termék esetleg veszélyes optikai sugárzást bocsát ki.    • A LED-sugárzás veszélyes lehet, ha a LED-fény vagy egy visszaverődése a védtelen szembe világít. Tájékozódjon emiatt a készülék üzembe helyezése előtt az ilyen LED-készülékek használatára vonatkozó törvényi rendelkezések és elővigyázatossági intézkedések felől. 

d) Elemek Az elemek berakásakor ügyeljen a helyes polaritásra. • Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, a kifolyt elem által okozott károk elkerülésére. A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérülést okozhatnak.  Ha sérült elemeket kell kézbe venni, viseljen védőkesztyűt. • Az elemeket úgy tárolja, hogy a gyerekek ne  tudjanak hozzájuk jutni.  Ne hagyja szanaszét heverni az elemeket, mert a gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.  • Az összes elemet egyidejűleg cserélje. Régi és új elemek keverése a készülékben az elemek kifolyásához, és ez által a készülék károsodásához vezethet. • Az elemeket ne szedje szét, azokat ne zárja rövidre, és semmiesetre se dobja tűzbe! Soha ne próbáljon feltölteni nem feltölthető elemeket. Robbanásveszély!  Kezelőszervek 
1 1 Állító csat 2 Az elemtartó retesze   3 Kezelőgomb  4 Fejpánt 
2 5 Ujjra tekerhető tartózsinór 6 csuklópánt  3 7 Fehérfényű LED / villogás  8 UV fényforrás    4 5 6 7 8  Használat  a) Az elemek behelyezése  • Nyissa fel az elemtartót, úgy, hogy az ujj-hevedert  (5) és a reteszt (2) egymástól széthúzza. • Tegye be az elemeket az elemtartó belsejében jelzett pólusoknak megfelelően.  • Ügyeljen az elemtartó rekesz korrekt elreteszelésére.  A retesz hallható kattanással ugrik be.   b) Fény-üzemmódok A bekapcsoló gombbal (3) válthat az egyes fény üzemmódok között: UV fény > fehérfényű LED > villogás > kikapcsolva  c) Fejpánt Állítsa a csatot (1) úgy be, hogy a fejpánt  (4) kényelmesen hordható legyen.   d) Zsanér (csuklópánt) A csuklópánton (6) a fényforrás szögét (90°-  45° között) összesen négy fokozatban állíthatja be.   Ápolás és tisztítás • Ellenőrizze, hogy a védőbortító szorosan ül-e, mert egyébként víz ill. folyadék juthat be a termék belsejébe. Ne merítse a homloklámpát vízbe.  • Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a készülékházat károsítják, sőt, a működést is befolyásolhatják. • A készülék tisztítására használjon egy puha, szöszmentes törlőruhát. Erősebb szennyeződésekhez a ruha langyos vízzel megnedvesíthető. • A fejpántot (a homloklámpa nélkül) mossa kézzel max. 40 °C-os vízzel és finom mosószerrel.   Eltávolítás a) A készülék  Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagnak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétbe! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. Vegye ki az esetleg a készülékben lévő elemeket/akkumulátorokat, és elkülönítve távolítsa el őket.   b) Elemek  Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden elhasznált elem és akkumulátor leadására.  Tilos a háztartási szeméttel együtt kidobni. A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon, pl. a baloldalon látható szeméttartály ikon alatt található). Az elhasznált elemek/akkuk ingyenesen leadhatók lakóhelye hulladékgyűjtő állomásaink, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak.  Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul  a környezete védelméhez.  Műszaki adatok:  Elem típus3 db mikroelem A fényforrás szöge...............................90° ... 45° Védettség..........................................IPX4 LED 1.............................................................1 W (hidegfehér) LED 2........................................................11 mW (UV) Fényáram.........................................................40 lumen (LED), 1,4 lumen (UV-LED) Világítási távolság .......................................15 m (LED), 25 m (UV-LED) Világítási időtartam.........................kb. 11 óra (LED), kb. 24 óra (UV-LED) (minőségi új elemekkel) Üzemelési feltételek.......................................-20 ... +40 °C, relatív légnedvesség 0 - 100 % Tárolási feltételek................................-20 ... +40 °C, relatív légnedvesség 0 - 100 % Méret (Sz x Ma x Mé).........................60 x 35 x 45 mm Súly...........................................................53 g  Ez a Conrad Electronic  SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) publikációja.  Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva.  Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Az utánnyomás, kivonatos formában is, tilos.  A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.   Copyright 2018 by Conrad Electronic SE. *1599144_v3_0618_02_dh_m_de 



   


