
ЧЗВ на началната ни страница www.brennenstuhl.com. www.brennenstuhl.com. Assistenza/FAQ nella nostra homepage www.brennenstuhl.com. de Servicio/FAQ ‚s en nuestro sitio web www.brennenstuhl.com. 

037715 BA_HL DA 6 DM2H.indd   1 04.08.15  08:38 

 

   
 

  

 
 

 

Акумулаторна ръчна 
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Инструкции за експлоатация 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
• Прочетете внимателно инструкциите за 

експлоатация, преди да използвате лампата. 
• Не използвайте, ако лампата или адаптерът за 

захранване са повредени 
— опасност за живота! Установете контакт с 
квалифициран електротехник или посочения 
сервизен отдел. 

• Не гледайте директно в лампата. 
• Не отваряйте устройството. 
• Не използвайте, ако лампата в потенциално 

експлозивни атмосфери 
— опасност за живота! 

• Винаги използвайте включения адаптер за 
захранване, когато зареждате батериите. 

РАБОТА: 
• Крушките и батериите не трябва да се подменят. 
• Изтощете напълно батерията и я заредете отново, 

преди да използвате лампата за първи път. 
• Горе : LED 210 Im/50 Im/OFF (ИЗКЛ.). 
• Лампата може да се използва, докато се зарежда 

отново. 

• Индикатор за батериите : червен по 
време на зареждане, зелен, когато 
батерията е напълно заредена. 

• Ако лампата не се използва за 
продължителен период от време, се 
препоръчва батерията да се зарежда на 
всеки 3 месеца. 

ПРЕГЛЕД НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ: 

 Ключ за Вкл./Изкл. 
Индикаторна светлина (червена/зелена) 
Предни LED 
Контакт за зареждане 
Въртяща се кука 
 Магнити 
Манивела за динамо 
Зарядно устройство 100-240 V AC, 50/60 Hz 
 Адаптер за захранване за кола с предпазител 

ЗАРЕЖДАНЕ: 
— със зарядно устройство за 230 V: 

Свързване: зарядно устройство за 230 V  контакт 

за зареждане   
— с адаптер за захранване за кола за 12 V: 

Свързване: адаптер за захранване за кола  контакт 

за зареждане  
— с манивела за динамо: 

35 оборота на манивелата за 3 min светлина 

СПЕЦИФИКАЦИИ: 
LED 6 повърхностно монтирани  LED 
Светлинен поток: 210 lm/50 lm 

  

   Батерия: вградена, Li-йонна 3.7 V/1.2 Ah, 
презареждаема 

Адаптер за захранване: входно напрежение: 100-240 V AC, 
50/60 Hz, 200 mA; 
изходно напрежение: 12 V DC, 0,4 A 

Зарядно устройство за кола: входно напрежение: 12 V DC; 
изходно напрежение: 12 V DC, 1 A макс.; 

 предпазител F1AL 
Време на работа: 5/9 h 
Време за зареждане: 4 h (AC зарядно устройство) 
Степен на защита: IP 20 
Температурен интервал: 0°C – +40°C 
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Не отстранявайте електрически уреди, 
батерии и презареждаеми батерии с 
домакинската смет. 

Отпадъците от електрически и електронни устройства, 
батерии и презареждаеми батерии са класифицирани 
като опасни отпадъци. Те трябва да се събират 
разделно от общите отпадъци, за да се рециклират 
екологично. 

Моля, посетете раздела Обслужване/ЧЗВ на 

началната ни страница, www.brennenstuhl.com, за 

повече информация. 
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