INSTRUKTIONER FÖR NEO BATTERI
Observera: Läs följande instruktioner noga för att se till att monteringen sker på rätt sätt. Dessa instruktioner skall bevaras ordentligt
som framtida referens.
I.

Teknisk data

E-nr

Effekt

Lithium Batteri

Ingångsspänning

Ljuskälla

7500745

20W

7.4V/4.4Ah;
7.4V/8.8Ah

13V DC

LED

Lumen

Färgtemperatur

IP-klass

Laddningstid

Batteriets
livslängd

1300-1400lm

4000K

IP44 (IP20 för
laddare)

6-7h;
10-12h

2 år

II.
Säkerhetsanvisningar
1. Titta inte rakt in i arbetslampan när den är påslagen.
2. Förvaras utom räckhåll för barn.
3. Kan användas både inomhus och utomhus, men bör laddas i en torr
inomhusmiljö. Doppa inte i vatten eller annan vätska.
Se till att batteriet är fulladdat innan första användning.
Använd laddaren tillsammans med armaturen.
Sätt inte igång armaturen under laddning.
Använd inte en modifierad eller skadad laddare.
Lämna inte armaturen i laddaren över 24h.

Plocka inte isär armaturen och byt inte ut batterierna.
Ladda armaturen var sjätte månad när den finns i lager.
Om den externa flexibla kabeln eller sladden till denna armaturen
skadas skall den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens serviceagent eller
annan behörig person för att undvika fara.
Ingen del är utbytbar på denna laddningsbara strålkastare.

III.
VARNING
Denna enhet använder ett laddningsbart Lithium batteri som kan brista,
antända och orsaka allvarlig skada om den används felaktigt.
Kontrollera följande säkerhetsregler:
• Placera inte batterier och enheter i eld eller höga temperaturer.
• Mixtra inte med batteriledningar.
• Punktera eller skada inte batterierna.
• Använd inte batterier som verkar skadade.
• Doppa eller utsätt inte batterierna för vatten.
• Ändra eller modifiera inte batterierna.
• Släng inte batteriet i vatten eller eld.
Misslyckande i att beakta dessa varningar kan resultera I personskada eller
skada på egendom.
Korrekt avfallshantering av denna produkt
Denna märkning visar att denna produkt inte skall slängas med
andra hushållsavfall inom hela EU, för att förhindra eventuell skada
på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering,
återvinns för att främja en hållbar återanvändning av materiella
resurser. För att återlämna din använda enhet, använd retur och
insamlingssystem eller återförsäljaren där produkten köptes. De kan
ta hand om produkten för en miljösäker återvinning.

LED WORKING LIGHT INSTRUCTION
Attention: Please read the following instructions carefully to ensure
that mounting operation will be carried out in the right way .These
instructions should be properly preserved for future reference.
I.

Technical data

Type

Rated Power

Lithium Battery

Input voltage

Lighting source

7500745

20W

7.4V/4.4Ah;
7.4V/8.8Ah

13V DC

LED

Luminous flux

Colour
temperature

Protection
rating

Charging time

Battery Life

1300-1400lm

4000K

IP44 (IP20 for
charger)

6-7h;
10-12h

2 year

II.
Safety instructions
1. Do not look directly into the work lamp when it is switched on.
2. Keep out of the reach of children.
3. Can be used indoors and outdoors, please charge the lamp in dry
indoor location, do not immerse in water or any other liquid.
Ensure that the battery is fully charged before first use.
Use the charger equipped with the lamp.
Do not turn on the light when charging.
Do not use a modified or damaged charger.
Do not leave the lamp in charge over 24 hours.
Do not disassemble the lamp and do not replace the batteries.

Recharge the lamp every six months when in stock.
If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall
be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a
similar qualified person in order to avoid a hazard.
The rechargeable floodlight for use completely, none of any part can be
replaced.

III.
WARNING
This device utilizes a rechargeable Lithium-ion battery that can rupture, ignite
and cause serious injury if being used improperly.
Please check the following safety rules:
DO NOT place batteries and devices in the fire or high temperature.
DO NOT tamper with battery wiring.
DO NOT puncture or damage the batteries.
DO NOT use the batteries that appear damaged.
DO NOT immerse or expose the batteries to the water.
DO NOT alter or modify the batteries.
DO NOT dispose of the battery in the fire or water.
Fail to heed these warning may result in personal injury or property damage.
Correct Disposal of this product
This marking indicates that this product should not be disposed
with other household wastes throughout the EU. To prevent possible
harm to the environment or human health from uncontrolled waste
disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of
material resources. To return your used device, please use the return
and collection systems or contact the retailer where the product
was purchased. They can take this product for environmental safe
recycling.

