
1 Beugel (uitklapbaar 180º)
2 Aan-/uitknop

Hoog → laag → SOS (rood) 
→ UIT 

3 Deksel (in open positie)
4 USB-A-uitgang
5 MicroUSB-laadingang
6 "Opladen"-LED (rood) 

7 "Volledig opgeladen"-LED 
(groen)

8 "Apparaat opladen"-LED 
(rood)

Bediening
 Controleer vóór het aansluiten of de 

USB-voedingsbron voldoende stroom 
kan leveren, anders kunt u de bron 
beschadigen. Gebruik geen USB-poort 
van een computer, toetsenbord of USB-
hub zonder voedingsadapter omdat de 
voeding die door deze poorten geleverd 
wordt onvoldoende is. 

 In het donker in LED-licht staren, kan 
tijdelijke blindheid veroorzaken. Dit kan 
gevaarlijk zijn in risicovolle omgevingen.

 Om de IP64-klasse te waarborgen, dient 
u ervoor te zorgen dat het deksel (4) 
goed is verzegeld wanneer gesloten.

a) Werklamp
• Druk meerdere keren op de aan-/uitknop (2) om 

de lichtmodi te doorlopen: Hoog → laag → SOS 
(rood) → UIT.

• De werklamp zal uitschakelen wanneer de 
batterij moet worden opgeladen. Laad deze op 
door het ene uiteinde van de meegeleverde 
laadkabel aan te sluiten op de MicroUSB-
laadingang (5) en het andere uiteinde op een 
geschikte voedingsbron. 

b) Powerbank
• Sluit uw mobiele apparaat aan op de USB-A-

uitgang (4).
• Het opladen zal automatisch starten wanneer 

aangesloten, terwijl de "Apparaat opladen"-
indicator (8) rood zal oplichten.

Onderhoud en reiniging
• Koppel het product los, schakel het licht uit en 

laat afkoelen voorafgaand aan elke reiniging.
• Gebruik in geen geval agressieve 

schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of 
andere chemische oplossingen omdat deze 
schade aan de behuizing of storingen kunnen 
veroorzaken.

• Reinig het product met een droog, pluisvrij 
doekje.

Verwijdering
 Alle elektrische en elektronische appa-

ratuur die op de Europese markt wordt 
gebracht, moet met dit symbool zijn ge-
markeerd. Dit symbool geeft aan dat dit 
apparaat aan het einde van zijn levens-
duur gescheiden van het ongesorteerd 
gemeentelijk afval moet worden wegge-
gooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om 
oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd 
gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn 
verplicht oude batterijen en accu‘s die niet bij het 
oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die 
op een niet-destructieve manier uit het oude toestel 
kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te 
scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamel-
punt.
Distributeurs van elektrische en elektronische ap-
paratuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur 
gratis terug te nemen. Conrad geeft u de volgende 
gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op 
onze website):
• in onze Conrad-filialen
• in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
• in de inzamelpunten van de openbare afvalver-

werkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen 
die zijn ingericht door fabrikanten en distribu-
teurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het 
te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker 
verantwoordelijk.
Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland 
andere verplichtingen kunnen gelden voor het inle-
veren van oude apparaten en het recyclen van oude 
apparaten.

Technische gegevens
 Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

Batterij .................................................. Li-ion 6000 mAh (3 x 2000)
Batterij opladen .....................................  1A lader: ong. 12 uur; 2 A lader: ong. 6-7 uur
Ingangsspanning/-stroom ..................... 5 V/DC, 1 A (via microUSB)
Uitgangsspanning/-stroom .................... 5 V/DC/1 A (via USB-A)
Kleurtemperatuur .................................. 6500 K (lage en hoge modus)
Helderheid ............................................  Item 2229245 (20 W): max. 2500 lm (hoge modus) 

Item 2229246 (10 W): max. 1200 lm (hoge modus)

Item Vermogen
Bedrijfstijd (benaderde uren)

Hoog Laag SOS

2229245 20 W 2 6 24
2229246 10 W 4 6 24

Materiaal ............................................... ABS, aluminium
Beschermingsklasse ............................. IP64
Beugel .................................................. 180º
Beschermingsklasse ............................. III
Bedrijfs-/opslagomstandigheden ..........  -20 tot +50 ºC
Kabel .................................................... MicroUSB naar USB-A (30 cm)
Afmetingen ........................................... 172 x 43,8 x 132 mm (B x H x D)
Gewicht ................................................. 0,58 kg

 Gebruiksaanwijzing
Oplaadbare werklamp
Bestelnr. 2229245 (20 W)
Bestelnr. 2229246 (10 W)

Beoogd gebruik
Dit product is bestemd voor gebruik als een 
werklamp. Het heeft drie lichtinstellingen en is 
voorzien van een USB-A-uitgang om mobiele 
apparatuur op te laden.
Het product heeft een beschermingsklasse van IP64, 
wat betekent deze stofvast is en bestand is tegen 
waterstralen vanuit alle richtingen.
Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u 
niets aan dit product veranderen. Als het product 
voor andere doeleinden wordt gebruikt dan 
hierboven beschreven, kan het worden beschadigd. 
Bovendien kan onjuist gebruik tot andere gevaren 
leiden. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en 
bewaar deze op een veilige plek. Het product mag 
alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden 
worden doorgegeven.
Het product is voldoet aan de nationale en 
Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- 
en productnamen zijn handelsmerken van de 
betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang
• Eenheid
• Oplaadkabel
• Gebruiksaanwijzing

Meest recente gebruiksaanwijzing  
Download de meest recente gebruiksaanwijzing via 
www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde 
QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.

Verklaring van de tekens
 Dit symbool met het uitroepteken in een 

driehoek wordt gebruikt om belangrijke 
informatie in deze gebruiksaanwijzing 
te onderstrepen. Lees deze informatie 
altijd aandachtig door.

 Het pijlsymbool duidt op speciale 
informatie en advies voor het gebruik.

 Dit apparaat is gebouwd 
in overeenstemming met 
beschermingsklasse III. 
Beschermingsklasse III omvat 
elektrische apparaten met een 
laagspanningsvoeding (<50 volt) 
met een veiligheidstransformator 
of batterijen/oplaadbare batterijen/
zonne-energie enz. Apparaten in 
beschermingsklasse III hebben geen 
aansluiting voor beschermende isolatie 
- ze mogen niet worden aangesloten op 
de randaarde.

Veiligheidsinstructies
Lees de gebruiksaanwijzing 
aandachtig door en neem vooral 
de veiligheidsinformatie in acht. 
Indien de veiligheidsinstructies en 
de aanwijzingen voor een juiste 
bediening in deze gebruiksaanwijzing 
niet worden opgevolgd, aanvaarden 
wij geen verantwoordelijkheid voor 
hieruit resulterend persoonlijk letsel 
of materiële schade. In dergelijke 
gevallen vervalt de aansprakelijkheid/
garantie.

a) Algemene informatie
•  Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten 

het bereik van kinderen en huisdieren.
•  Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rond-

slingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speel-
goed worden.

•  Bescherm het product tegen extreme tempe-
raturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge 
vochtigheid, vocht, brandbare gassen, stoom en 
oplosmiddelen.

•  Stel het product niet aan mechanische spanning 
bloot.

•  Als het product niet langer veilig gebruikt kan 
worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor 
dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Vei-
lig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd 
als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte 

omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transport-

belasting.
•  Behandel het product met zorg. Schokken, sto-

ten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen 
het product beschadigen.

•  Raadpleeg een expert als u vragen hebt over ge-
bruik, veiligheid of aansluiting van het apparaat.

•  Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen 
alleen uitgevoerd worden door een technicus of 
een daartoe bevoegd servicecentrum.

•  Controleer of de specificaties van de aangeslo-
ten apparatuur overeenkomen met de product-
specificaties vermeld in de paragraaf met tech-
nische gegevens.

•  Sluit de USB-ingang (4) niet kort.
•  Als u nog vragen heeft die niet door deze ge-

bruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u 
contact opnemen met onze technische dienst of 
ander technisch personeel.

b) Aangesloten apparaten
•  Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstruc-

ties van andere apparaten die op het product zijn 
aangesloten in acht.

c) Led-licht
•  Let op, LED-licht:

 - Niet rechtstreeks in het led-licht kijken!
 - Niet direct of met optische instrumenten in de 

lichtstraal kijken!

Bedieningselementen
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Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Alle rechten, 
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