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Προτού χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε το
Ακολουθώντας τις σημειώσεις σε αυτό το εγχειρίδιο και προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις, ακόμα κι αν είστε
Εξοικειωμένοι με το προϊόν. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διακόπτης

Ρυθμιζόμενη βάση

Δύο γάντζοι

ΜαγνήτηςΕνδεικτική λυχνία φόρτισης

Υποδοχή φόρτισης

Δάδα
Δύο άγκιστρα για ανάρτηση 

1.  Με τρεις λειτουργίες: υψηλή / χαμηλή / φακό
2.  Ρυθμιζόμενη βάση
3.  Η ένδειξη φόρτισης ανάβει με κόκκινο χρώμα κατά τη φόρτιση, αλλάζει σε πράσινο ενώ είναι πλήρως 

φορτισμένη.
4.  1 μαγνήτης και δύο άγκιστρα στο πίσω μέρος
5.  1 τεμ φακός
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη λειτουργία αυτού 
του προϊόντος. Η μη τήρηση όλων των οδηγιών που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε 
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή / και σοβαρό τραυματισμό / θάνατο. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
• Η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κάτω από νερό ή βυθίζετε σε νερό. 
• Για προστασία από ηλεκτρικούς κινδύνους, μην βυθίζετε φορτιστή, προσαρμογείς ή μονάδα σε νερό ή άλλο υγρό. 
• Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη μονάδα για εφαρμογές άλλες από τις προβλεπόμενες χρήσεις. 
• Φόρτιση μόνο σε εσωτερικούς χώρους. 
• Μην εκθέτετε την εσωτερική μπαταρία σε πυρκαγιά ή έντονη θερμότητα. μπορεί να εκραγεί. 
• Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε αυτό το αντικείμενο όπου μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί σε μπανιέρα ή νεροχύτη. 
• Μην καθαρίζετε αυτό το προϊόν με πιστόλι ψεκασμού νερού ή παρόμοια. 
• Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά. 
• Χρησιμοποιείτε μόνο συνημμένα που συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή. 
• Χρησιμοποιήστε μόνο τους φορτιστές που παρέχονται με αυτό το προϊόν για να φορτίσετε την εσωτερική μπαταρία. 
•  Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν έχει υποστεί έντονο χτύπημα, πτώση ή ζημιά με άλλο τρόπο σε οποιοδήποτε 

σχήμα ή μορφή. Παραδώστε τη μονάδα σε εξειδικευμένο τεχνικό για έλεγχο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Ποτέ μην κοιτάτε απευθείας μέσα στο φως και μην ρίχνετε φως στα μάτια κάποιου άλλου όταν φωτίζεται. 
•  Φορτίστε μόνο με τους φορτιστές που παρέχονται με το προϊόν. Συνδέστε πρώτα τον προσαρμογέα φόρτισης στη 

μονάδα και, στη συνέχεια, συνδέστε την πηγή φόρτισης. 
• Μην κόβετε, τραβάτε ή εκθέτετε τους προσαρμογείς φόρτισης / καλώδια τροφοδοσίας σε υπερβολική θερμότητα. 
• Μην αποσυναρμολογείτε το περίβλημα. Δεν υπάρχει εσωτερικό σέρβις. 
• Τραβήξτε το βύσμα του προσαρμογέα και όχι το καλώδιο κατά την αποσύνδεση του προσαρμογέα φόρτισης. 
•  Αυτή η μονάδα περιέχει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Παρόλο που φτάνει μερικώς από το εργοστάσιο, ΠΡΕΠΕΙ να 

φορτιστεί πλήρως πριν από την πρώτη χρήση. 
• Επαναφορτίστε τη μονάδα μετά από κάθε χρήση ή κάθε 6 μήνες για να αποφύγετε την εξάντληση της φόρτισης της 
μπαταρίας. 
• Τοποθετήστε το καλώδιο του προσαρμογέα φόρτισης, έτσι ώστε να μην μπλέκεται ή να αποτελεί κίνδυνο για την 
ασφάλεια. 
•  Μην επιχειρήσετε να φορτίσετε το προϊόν σε περίπτωση βλάβης του προσαρμογέα φόρτισης ή του καλωδίου 

τροφοδοσίας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για την αντικατάσταση. 
• Κρατήστε το καλώδιο του προσαρμογέα φόρτισης και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από αιχμηρές γωνίες. 

ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
Αυτό το προϊόν έχει αποσταλεί μερικώς. Φορτίστε τη μονάδα απευθείας από το κουτί και πριν από την πρώτη χρήση με 
το φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος για 8 ώρες περίπου. Επαναφορτίστε τη μονάδα μετά από κάθε χρήση. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η εσωτερική μπαταρία πρέπει να φορτίζεται μετά από κάθε χρήση και κάθε 6 μήνες, ακόμη και όταν η 
μονάδα δεν χρησιμοποιείται. 
Σημείωση: Το προϊόν είναι υπό φόρτιση, το φως ΔΕΝ θα λειτουργεί και θα απενεργοποιηθεί αμέσως μετά τη σύνδεση 
με το φορτιστή AC ή DC. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία: 3,7 V 1800 mAh μπαταρία λιθίου 
Λειτουργία υψηλής έντασης φωτεινότητας: 400 Lumens 
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Χρόνος εκτέλεσης χαμηλής έντασης: 5 ώρες 
Χρόνος εκτέλεσης υψηλής έντασης: 2,5 ώρες
Κορυφή 1LED: 6 ώρες 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
1. Μετά τη χρήση και πριν από την εκτέλεση της συντήρησης, αποσυνδέστε και αποσυνδέστε το προϊόν από το 

φορτιστή. 
2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι στη θέση τους και είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας. 
3. Σκουπίστε τη μονάδα με ήπιο σαπούνι και υγρό πανί χωρίς χνούδι. Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει πλήρως τη 

μονάδα πριν την αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση. 
4. ΜΗ αποσυναρμολογείτε το περίβλημα. Δεν υπάρχουν ανταλλακτικά. 
5. Όλες οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες αποφορτίζονται με την πάροδο του χρόνου και πιο γρήγορα σε αυξημένες 

και / ή χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται, η εσωτερική μπαταρία φορτίζεται κάθε 6 μήνες. 
6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία χωρίς συντήρηση, σφραγισμένη, χωρίς 

διαρροή, η οποία πρέπει να απορριφθεί σωστά. απαιτείται ανακύκλωση. Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή 
για πληροφορίες απόρριψης. Η μη συμμόρφωση με τους τοπικούς, πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς 
μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα ή / και φυλάκιση. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΥΤΟΥ 
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ
Η εγγύηση καλύπτει ελαττωματική κατασκευή για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς (ανταλλακτικά και εργασία).

Η εγγύηση δεν καλύπτει:
• Ζημιά διέλευσης.
• Κανονική φθορά εξαρτημάτων (π.χ. καλώδια, σφιγκτήρες κ.λπ.).
• Ζημιές λόγω κακής χρήσης (σφάλμα τροφοδοσίας, πτώση εξοπλισμού, αποσυναρμολόγηση).
• Βλάβες που σχετίζονται με το περιβάλλον (ρύπανση, σκουριά, σκόνη).

Σε περίπτωση βλάβης, επιστρέψτε τη μονάδα στον διανομέα σας μαζί με:
- Η απόδειξη αγοράς (απόδειξη κ.λπ.)
- Περιγραφή του σφάλματος που αναφέρθηκε
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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η συσκευή συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι 
διαθέσιμο στον ιστότοπό μας.
 Εξοπλισμός σύμφωνα με τις βρετανικές απαιτήσεις. Η βρετανική δήλωση συμμόρφωσης είναι 
διαθέσιμη στον ιστότοπό μας (βλ. Αρχική σελίδα).

 Εξοπλισμός σύμφωνα με τα πρότυπα του Μαρόκου. Η δήλωση Cم (CMIM) της συμμόρφωσης 
είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας (βλέπε εξώφυλλο).

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, απαιτείται ξεχωριστή συλλογή 
αποβλήτων, Μην πετάτε σε οικιακό κάδο.

Ανακυκλώσιμο προϊόν που εμπίπτει στις συστάσεις διαλογής απορριμμάτων (σύμφωνα με το 
διάταγμα αριθ. 2014-1577).
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