
TÄRKEÄÄ 

• Lataa akku joka 3. kuukausi, mikäli sitä ei käytetä pitkään 
aikaan tai lataa uudelleen käytön jälkeen.

• Lataa ennen käyttöä vaikka akku toimitetaan täysin 
ladattuna.

• Kannattaa käyttää laitetta aika ajoin jotta se säilyy 
hyväkuntoisena.

• Älä missään tapauksessa hävitä laitetta polttamalla tai pura 
sitä. 

• Älä kytke akun napoja väärin ladattaessa.

• Älä aiheuta akkuun oikosulkua. Tästä voi olla seurauksena 
akun pysyvä vaurio.

• Älä koskaan aseta metalliesineitä käsivalaisimen 
latauspistokkeisiin.

• Älä jätä koskaan laitetta latautumaan äärimmäisen 
korkeisiin lämpötiloihin.

• Akun käyttö äärimmäisissä olosuhteissa kuten hyvin 
korkeissa lämpötiloissa, kovassa paineessa tai yliladattuna 
tai lähes tyhjänä saattaa vaikuttaa akun kestoikään.

• Säilytä akkua viileässä ja kuivassa paikassa.

• Käytä vain valmistajan varaosia.

KÄYTTÖOHJE 

Käyttö-, lataus- ja 

asennusohjeet 

KÄYTTÖ 

ALHAINEN>TÄYNNÄ> OFF 

[Paina OFF mikäli on näkyvissä missä tahansa tilassa yli 10 
sekunnin ajan] 

[Säädä telineen asento saadaksesi sopivan valaistussuunnan] 

AKUN LATAUSTILAUSN MERKKIVALO 

LED-merkkivalot ilmaisevat akun lataustilan kun työvalaisin 
sytytetään. Kun akun varaustila on alhainen, lataa valaisin 
mahdollisimman pian. 
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Mikro USB-kaapeli tietokoneeseen, hyväksyttyyn 
USB-sovittimen, aurinkopaneeliin, kannettavaan 
varavirtalähteeseen tai johonkin muuhun USB-
portilla varustettuun latauslaitteeseen  

Lataustilan merkkivalot akun 
varaustilan merkkivalot 

Käyttöpainike 
KYTKEMINEN 

Latausliittimen kansi 

Magneetti 

Siipiruuvikansi 
yleisjalustan/monopodin 
kiinnittämistä varten 

UUDELLEEN LATAUS 

Kun työvalon valo muuttuu selvästi himmeämmäksi, sammuta 
laite ja lataa työvalo mahdollisimman pian. 

Akun tyyppi  Sisäänrakennetut 2 x 3,7V 2000mAh 18650 
Li-ion ladattavat akut 

Latausaika  6t 

[Työvalo muuttuu automaattisesti noin 5%:n kirkkaudelle kun 
se on lataustilassa [virta kytkettynä] 

1. Avaa liitinkansi.
2. Kytke työvalo mikro-USB-kaapelilla tietokoneen, hyväksytyn 

USB-sovittimen, aurinkopaneelin, kannettavan 
varavirtalähteen tai jonkin muun USB-portilla varustetun 
latauslaitteen syöttöliittimeen.

3. LED-merkkivalot syttyvät & vilkkuvat vähitellen peräjälkeen 
ilmoittaen akun varaustilanteen.

HUOMAA 

• Lataa akku joka 3. kuukausi, mikäli sitä ei käytetä pitkään 
aikaan tai lataa uudelleen käytön jälkeen.

• Ladattava akku saavuttaa täyden toimintatehonsa vasta 
muutaman täydellisen latauksen ja tyhjentymiskerran 
jälkeen.

• ÄLÄ jätä akkua lataustilaan (virta kytkettynä) viittä päivää 
pidemmäksi ajaksi koska se saattaa heikentää akun tehoa.

AVAA 


