
 

 

 

Kezelési Utasítás 
 

Újratölthető munkalámpa 
Rend. sz.: 2229245 (20 W) 
Rend. sz.: 2229246 (10 W) 

 

Rendeltetésszerű használat 
Ez a termék munkalámpaként használható. Három világítási mód választható és egy USB-A kimenettel 
rendelkezik, mobil készülékek töltése céljából. 
A LED-es fényszóró IP64 szerint védett minden irányból a por és fröccsenő víz bekerülése ellen. 
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos az eszközt átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a 
készüléket a fentiektől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. Ezen túlmenően a szakszerűtlen 
használat további veszélyekhez vezethet.  Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati 
útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is. 
Ez a termék megfelel a nemzeti és európai törvényi követelményeknek. Az összes említett cégnév és 
készüléknév a mindenkori tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva. 

 

A szállítás tartalma 
• Készülék • Töltőkábel • Használati útmutató 

 

Aktuális használati útmutatók 
Töltse le legújabb változatot a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads , 
vagy szkennelje be az ott található QR-kódot.  Kövesse a web-oldal útmutatásait. 

 

A szimbólumok magyarázata 
A háromszögbe foglalt felkiáltójel fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen 
olvassa el ezeket az információkat. 
A nyílszimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra hívja fel a figyelmet. 
A készülék III. védelmi osztályú. A III. érintésvédelmi osztályba olyan kisfeszültségű (< 50 V) 
elektromos készülékek tartoznak, amelyek egy védőtranszformátoron keresztül, vagy 
elemről/akkumulátoról/napelemről kapják a táplálásukat. A III. osztályú készülékek nem 
rendelkeznek csatlakozóval védőszigetelés számára -  nem szabad összekötni őket a 
védővezetővel.  

 

Biztonsági tudnivalók 
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és feltétlenül tartsa be a biztonsági előírásokat. 
Ha az ebben a használati útmutatóban található, szabályszerű használatra vonatkozó biztonsági 
tudnivalókat és információkat nem veszi figyelembe, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó 
személyi sérülésekért vagy anyagi károkért. Ezen kívül érvényét veszíti a szavatosság/garancia 
is. 

a) Általános tudnivalók 
• Ez a készülék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől és háziállatoktól. 
• Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert veszélyes játékszerré válhat a 

gyermekek számára. 
• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, 

magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől. 
• Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek. 
• Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemen kívül, és 

akadályozza meg, hogy valaki akár véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos 
használat tovább már nem lehetséges, ha a készülék: 
-- látható sérülései vannak, 
-- már nem működik rendeltetésszerűen, 
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között volt tárolva, vagy 
-- súlyos szállítási igénybevételeknek volt kitéve. 

• Bánjon mindig óvatosan a készülékkel! A készülék már kisebb rázkódástól, ütéstől vagy 
akár kisebb magasságból leejtve is károsodhat. 

• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, 
biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban. 

• A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy egy erre 
szakosodott műhellyel végeztesse.  

• Győződjön meg arról, hogy az összes olyan készüléknek, amit a töltővel tölteni szeretne, 
megegyezik a specifikációja a "Műszaki adatok" fejezetben leírtakkal. 

• Az USB bemenetet (4) nem szabad rövidre zárni. 
• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, 

forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez. 
b) Csatlakoztatott készülékek 
• Vegye figyelembe a készülékhez csatlakoztatott más készülékek biztonsági előírásait és 

használati útmutatóit is. 

 

c) LED fény 
• Figyelem, LED-világítás: 

- Soha ne nézzen bele közvetlenül a LED fényébe! 
- Se közvetlenül, se optikai eszközön keresztül ne nézzen bele a fénycsóvába! 

Felépítés 
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1 Tartó (180°-ban kihajtható) 3 Borítást (nyitott 6. Töltést jelző LED (piros) 

2 Be-/kikapcsoló gomb  állapotban). 7 Teljes töltést  

 

Magas→ Alacsony → SOS 
(piros) 4 USB-A kimenet  jelző LED (zöld) 

 → KI 5 Mikro USB töltőbemenet 8 LED a mobil készülékek 
     töltéséhez (piros) 

 

Üzembehelyezés és használat 
A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az USB-tápáramforrás elegendő 
árammal látja el, mert különben a forrás károsodhat.  Ne alkalmazza tehát egy számítógép, egy 
tasztatúra vagy egy tápegység nélküli USB-hub USB-portját, mivel ezeknek az árama nem 
elegendő. 

Ha sötét környezetben közvetlenül a LED-be nézünk, az ideiglenesen elvakíthat minket. Magas 
kockázatnak kitett környezetben ez veszélyes lehet. 
Ahhoz, hogy az IP64 szerinti védelem garantált legyen, mindig meg kell győződni arról, hogy a 
borítás (4) zárt állapotban van és így jó tömítést képez. 

a) Munkalámpa 
• Nyomja ismételve a be-/kikapcsoló gombot (2), hogy a következő világítási módok közt váltson: Magas 

→ Alacsony → SOS (piros) → KI. 
• Ha az akku maradék kapacitása alacsony, a munkalámpa kialszik. Feltöltéséhez az együttszállított 

töltőkábel egyik végét dugja a lámpa mikro USB töltőbemenetébe (5) és a másik végét egy megfelelő 
tápellátáshoz csatlakoztassa. 

b) Powerbank 
• Csatlakoztassa a mobil készülékét az USB-A kimenethez (4). 
• A töltés ekkor automatikusan elindul és a lámpán lévő LED-es jelző (8) pirosan világít. 

 

Ápolás és tisztítás 
• Kapcsolja ki a terméket, válassza le a tápellátásról és hagyja teljesen kihűlni, mielőtt tisztítani kezdené. 
• Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldószert, mert ezek a ház 

sérüléséhez és hibás működéshez vezethetnek. 
• Használjon száraz, szálmentes kendőt a készülékház tisztításához. 

 

Hulladékkezelés 
Az elektromos készülékek értékes alapanyagok, így nem valók a háztartási hulladékba. A 
készülék élettartama végén gondoskodni kell az érvényes törvényi szabályozásnak 
megfelelő hulladékkezelésről. Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és 
hozzájárul a környezet védelméhez. 

 

Műszaki adatok 
Akku................................. Lítiumion, 6000 mAh (3 x 2000 mAh) 

Akku töltési időtartam 

.............

.............

. 1A töltő: kb. 12 óra; 2A töltő: kb. 6-7 óra 

Bemenőfeszültség/-áram... 5 V/DC, 1 A (mikro USB-n keresztül) 

Kimenő feszültség/-áram ... 5 V/DC, 1 A (USB-A-n keresztül)   

Színhőmérséklet.................. 6500 K (alacsony és magas fényintenzitás esetén) 
Fényáram............................ Rend. sz.: 2229245 (20 W): max. 2500 lm (magas fényintenzitás esetén) 
   Rend. sz.: 2229246 (10 W): max. 1200 lm (magas fényintenzitás esetén) 
       

Cikkszám 
 

teljesítmény 
Akku töltési idő (órákban, kb.)  

 

Magas 
 

Alacsony  
 

S.O.S. 
 

      

2229245  20 W 2  6.  24  

2229246  10 W 4  6.  24  

Anyag.................................... ABS, alumínium   

Védettség............................. IP64     

Tartó..................................... 180º      

Érintésvédelmi osztály........... III     

Üzemi- és tárolási feltételek.. -20...+50ºC   

Töltőkábel.............................. Mikro USB - USB A (30 cm) 

Méret..................................... 172 x 43,8 x 132 mm (Sz x Ma x Mé) 

Súly................................... 0,58 kg     

 
Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).  Minden jog fenntartva, 
a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikus 
adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnyomás, még kivonatos 
formában is, tilos. A jelen kiadvány megfelel a nyomtatás idején érvényes műszaki fejlettségi szintnek. 
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