
 
 
 
 
 
 

Gebruiksaanwijzing  
Noodverlichting 30 LED's met accu 

Model LE238L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze handleiding hoort bij dit product en bevat belangrijke informatie over 
ingebruikname en gebruik. Neem deze informatie in acht, ook wanneer u het product 
aan anderen doorgeeft. Bewaar deze handleiding zodat u deze later kunt 
raadplegen! 

 
Correct gebruik 
Dit product is ontworpen voor aansluiting op 230 Volt / 50 Hz wisselspanning en 
alleen goedgekeurd in combinatie met randaardestopcontacten. 
 
Gebruik is uitsluitend toegestaan in gesloten ruimtes, dus niet buitenshuis. Contact 
met vocht, bv. in de badkamer, moet absoluut worden vermeden. 
 
Ander gebruik dan hiervoor beschreven kan leiden tot beschadiging van dit product. 
Bovendien bestaat er gevaar voor kortsluiting, brand, elektrische schok etc. Het 
volledige product mag niet worden gewijzigd resp. omgebouwd en de behuizing mag 
niet worden geopend! 
 
De veiligheidsinstructies moeten absoluut in acht worden genomen! 
 



 
Veiligheidsinstructies 
Bij schade die het gevolg is van het niet in acht nemen van de handleiding vervalt de 
garantie! De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade! 
 
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan goederen of 
personen die het gevolg is van het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies. 
In dergelijke gevallen vervalt elk recht op garantie! 
 
Om veiligheidsredenen en in verband met de certificering (CE) is het niet toegestaan 
om het apparaat naar eigen inzicht om te bouwen en/of te wijzigen. 
 
Als spanningsbron mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van een standaard 
stopcontact dat zich technisch in goede staat bevind en is aangesloten op het 
openbare lichtnet. 
 
Let op een correcte ingebruikname. Neem hiervoor deze handleiding in acht. 
 
Zorg er voor dat de kabel bij het opstellen van dit product niet wordt ingeklemd of 
door scherpe randen kan worden beschadigd. 
 
Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, sterke vibraties of vocht. 
 
De fabrikant behoudt zich het recht voor het apparaat en/of deze handleiding te 
herzien. 
 
Belangrijke aanwijzingen voor de afvoer 
Elektrische apparaten horen niet bij het huisvuil. Voor correcte afvoer kunt u contact 
opnemen met de openbare inzamellocaties in uw gemeente. 
 
Reiniging 
Reinig de lamp met een katoenen lap met schoonmaakalcohol. Sterke chemische 
schoonmaakproducten kunnen de behuizing aantasten! 
 
Onderhoud 
Controleer regelmatig de technische veiligheid van dit apparaat, bv. op beschadiging 
van de netkabel of de behuizing. 
 
Wanneer u het vermoeden heeft dat gebruik zonder gevaar niet meer mogelijk is, 
moet het apparaat buiten bedrijf worden gesteld en moet ongeoorloofd gebruik 
worden voorkomen. Neem de stekker uit het stopcontact! 
Het is aannemelijk dat gebruik zonder gevaar niet meer mogelijk is wanneer:  

• het apparaat zichtbare beschadigingen vertoont en 
• het apparaat niet meer functioneert en na langdurige opslag onder ongunstige 

omstandigheden of na zware belasting tijdens transport. 
 
 
 
 



Ingebruikname 
Om een correcte ingebruikname te garanderen dient u voor gebruik deze handleiding 
en de veiligheidsinstructies volledig te lezen! 
 
Bediening 
De noodverlichting brandt niet wanneer deze is aangesloten op het lichtnet. De lamp 
brandt uitsluitend bij bedrijf op accu resp. als noodverlichting. Laad de lamp weer op 
wanneer de lichtopbrengst afneemt. Tijdens het opladen brandt de LED "Charge". 
Voor gebruik als noodverlichting moet de lamp voor het eerste gebruik ten minste 24 
uur worden opgeladen. Wanneer de lamp gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, 
moet de accu ter bescherming elke 2 tot 3 maanden eenmaal volledig worden 
opgeladen (24 uur opladen). Wanneer de lamp niet wordt gebruik, moet de 
schuifregelaar voor de helderheid in de positie "OFF" worden gezet. Tijdens gebruik 
kan een helderheid tussen 50 en 100% worden ingesteld.  
Voor gebruik als noodverlichting (verlichting tijdens stroomstoring) moet de 
schuifregelaar voor de helderheid in de positie 50 of 100% worden gezet. Of de lamp 
in geval van een stroomstoring brandt, kan worden gecontroleerd met de testknop 
(de lamp moet op het lichtnet zijn aangesloten, de schuifregelaar voor de helderheid 
moet op 50 resp. 100% staan).  Wanneer u de testknop indrukt gaan de LED's 
branden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Het is aannemelijk dat gebruik zonder gevaar niet meer mogelijk is wanneer:  

• het apparaat zichtbare beschadigingen vertoont, 
• het apparaat niet meer functioneert en 
• na langdurige opslag onder ongunstige omstandigheden of na zware belasting 

tijdens transport. 
 
 
Technische gegevens: 
Accu: 6V / 2.5 Ah 
Max. brandduur bij 100% helderheid: ca. 10 uur, bij 50%: ca. 20 uur 
Beveiliging tegen overladen en diepontlading 
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