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ARBETSBELYSNING LED
LADDNINGSBAR LED-ARBETSBELYSNING MED POWERBANK 

MINIMAX

ARBEIDSBELYSNING LED
OPPLADBAR LED-ARBEIDSLAMPE MED POWER BANK 

TYÖVALO LED
LADATTAVA LED-TYÖVALAISIN USB-VIRTALÄHTEELLÄ 
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Inbyggd powerbank med USB-uttag för laddning av bärbara enheter. 
Specifikationerna gäller endast arbetsbelysningen.

 · Titta inte rakt in i ljusstrålen eftersom du kan bländas.
 · Använd inte lampan i närheten av en öppen låga.
 · Innan du använder lampan första gången måste 

batteriet laddas fullt.
 · Batteriet bör laddas ofta.
 · Batteriet ska endast bytas ut mot ett originalbatteri.
 · Låt inte batteriet vara urladdat längre perioder. – Vid 

fullständig urladdning kan batteriet skadas.

 · Ljuskällan i den här lampan kan inte bytas. När ljuskäl-
lan inte längre är brukbar ska hela lampan bytas.

 · Laddning får endast ske inomhus.

VARNING/LADDNINGSINSTRUKTIONER/BATTERITIPS

LADDNINGSBAR LED-ARBETSBELYSNING MED POWERBANK (USB)
Art. Nr: 964666 

Denna märkning visar att produkten inte ska kasseras tillsammans med övrigt hushållsavfall. Detta gäller i hela EU. För att förhindra skador på miljön eller 
människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering och för att främja en hållbar återanvändning av material ska produkten återvinnas på ett ansvarsfullt 
sätt. Lämna in din använda enhet för kassering via retur- och insamlingssystemet eller kontakta den återförsäljare som du köpte produkten av. Återförsäljaren kan 
återvinna produkten på ett miljövänligt sätt.

ANVÄNDNING
Börja med att ladda din strålkastare så den blir fulladdad. Detta gör du genom att ansluta laddaren till baksidan av 
lampan. När strålkastaren är fulladdad kopplar du bort laddaren och trycker i tätningspluggen.
Blinkande diod = batteriet laddas
4 dioder lyser = batteriet fulladdat
Arbetslampan är inte konstruerad för att köra kontinuerligt med laddaren ansluten. Men vid behov kan den köras på 
50% (450 lumen) samtidigt som den laddas. Men då tar laddningen längre tid. Starta strålkastaren genom att trycka 
på strömbrytaren på baksidan av lampan. 230V laddaren till strålkastaren är för inomhusanvändning och därför ska 
strålkastaren ALLTID laddas inomhus i torr miljö. Strålkastaren kan användas både utomhus och inomhus.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
COB/LED
450/900 lumen (step 1/2)
650/1300 lux @ 0.5 m (step 1/2)
5h/2.5h operating time (step 1/2)
6h charging time
1 m USB cord
3.7V/4400mAh Li-ion
196x187x43 mm
IP54
730 g



Denna märkning visar att produkten inte ska kasseras tillsammans med övrigt hushållsavfall. Detta gäller i hela EU. För att förhindra skador på miljön eller 
människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering och för att främja en hållbar återanvändning av material ska produkten återvinnas på ett ansvarsfullt 
sätt. Lämna in din använda enhet för kassering via retur- och insamlingssystemet eller kontakta den återförsäljare som du köpte produkten av. Återförsäljaren kan 
återvinna produkten på ett miljövänligt sätt.
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Innebygd «power bank» med USB-uttak for å lade mobile enheter. Disse spesifikasjonene gjelder kun 
for arbeidslampen.

 · Ikke se rett inn i lyset, da du kan bli blendet
 · Ikke bruk lampen i nærheten av åpen ild
 · Batteriet må lades helt opp før du bruker lampen for 

første gang
 · Lad batteriet ofte
 · Når batteriet skal byttes, må du alltid bruke et originalt 

batteri

 · Ikke la batteriet ligge utladet over lengre tid – Dyp 
utladning kan skade batteriet

 · Lyskilden i denne lampen kan ikke byttes. Når lyskil-
den ikke fungerer lenger, må hele lampen byttes ut

 · Lading er kun tillatt innendørs.

ADVARSEL/LADEINSTRUKSJONER/BATTERITIPS

OPPLADBAR LED-ARBEIDSLAMPE MED USB POWER BANK
Art. No: 964666 

ANVENDELSE
Start med å lade lyskasteren så den blir fulladet. Dette gjør du ved å koble laderen til baksiden av lampen. Når 
lyskasteren er fulladet kobler du fra laderen og setter i tetningspluggen.
Blinkende diode = batteriet lades
4 dioder lyser = batteriet er fulladet
Lampen er ikke konstruert for å brukes kontinuerlig med laderen innkoblet. Ved behov kan den benyttes på 50% 
(450lumen) samtidig som den lades. Ladingen vil da ta lengre tid. Start lyskasteren  ved å trykke på strømbryteren 
på baksiden av lampen. 230V laderen til lyskasteren er for innendørs bruk. Lading skal derfor ALLTID skje innendørs 
i et tørt miljø. Lyskasteren kan benyttes både inn- og utendørs.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
COB/LED
450/900 lumen (step 1/2)
650/1300 lux @ 0.5 m (step 1/2)
5h/2.5h operating time (step 1/2)
6h charging time
1 m USB cord
3.7V/4400mAh Li-ion
196x187x43 mm
IP54
730 g



Sisäänrakennettu virtalähde USB-liitännällä mobiililaitteiden lataamista varten. 
Edellä olevat tiedot koskevat vain työvalaisintan.

 · Älä katso suoraan valonsäteeseen, sillä se häikäisee
 · Älä käytä lamppua avotulen läheisyydessä
 · Akun on oltava täyteen ladattuna ennen ensimmäistä 

käyttökertaa
 · Lataa usein
 · Vaihda akku ainoastaan alkuperäiseen akkuun

 · Älä jätä akkua lataamatta pitkäksi aikaa – Akun syvä-
purkautuminen voi vahingoittaa akkua

 · Tämän valaisimen valonlähdettä ei voi vaihtaa: kun se 
on käytetty loppuun, koko valaisin on vaihdettava

 · Lataaminen on sallittu vain sisätiloissa.

VAROITUS / LATAUSOHJE / PARISTOVIHJEET

LADATTAVA LED-TYÖVALAISIN USB-VIRTALÄHTEELLÄ
Tuotenro: 964666 

Denna märkning visar att produkten inte ska kasseras tillsammans med övrigt hushållsavfall. Detta gäller i hela EU. För att förhindra skador på miljön eller 
människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering och för att främja en hållbar återanvändning av material ska produkten återvinnas på ett ansvarsfullt 
sätt. Lämna in din använda enhet för kassering via retur- och insamlingssystemet eller kontakta den återförsäljare som du köpte produkten av. Återförsäljaren kan 
återvinna produkten på ett miljövänligt sätt.

KÄYTTÖ
Aloita lataamalla valonheittimen akku täyteen. Se tehdään liittämällä latauslaite lampun takana olevaan liitäntään. 
Irrota latauslaite ja paina tiivistetulppa paikalleen, kun akku on latautunut täyteen.
Vilkkuva valo = akku latautuu
4 valoa palaa = akku on ladattu täyteen
Työvalaisinta ei ole tarkoitettu käytettäväksi jatkuvasti latauslaitteella. Tarvittaessa sitä voi kuitenkin käyttää 50 % 
teholla (450 lm) latauksen aikana. Silloin lataus kestää kuitenkin pidempään. Sytytä valonheitin painamalla lampun 
takana olevaa katkaisijaa. Valonheittimen 230V:n latauslaite on tarkoitettu sisäkäyttöön, ja sen vuoksi valonheitin on 
AINA ladattava kuivissa sisätiloissa. Valonheitintä voi käyttää sekä ulkona että sisällä.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
COB/LED
450/900 lumen (step 1/2)
650/1300 lux @ 0.5 m (step 1/2)
5h/2.5h operating time (step 1/2)
6h charging time
1 m USB cord
3.7V/4400mAh Li-ion
196x187x43 mm
IP54
730 g


