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(HU) MAGYAR
2 LED-es fejlámpa (széles fénycsóva) két fényfokozattal (maximális, gazdaságos).

Ki- és bekapcsolás, fényerőszabályozás
A kapcsoló megnyomására a lámpa maximális fényerővel világít. 
Még egy gombnyomásra gazdaságos fényfokozatba kerül. 
Következő gombnyomásra a lámpa kikapcsol. 
Ez a három funkció egymás után következik. Ha gazdaságos fényfokozatban használja a 
lámpát, és maximális fényfokozatra van szüksége, először ki, majd újra be kell kapcsolnia 
a lámpát.

Energia
Használjon alkáli elemeket vagy NiMH akkumulátorokat. 
A lámpa Lithium elemekkel nem használható. A Lithium elemek sajátossága, hogy 
bennük magasabb a feszültség, ami a lámpa túlmelegedését és a LED-ek károsodását 
okozhatja.

Elektromágneses összeférhetőség
Elektromágneses összeférhetőség tekintetében megfelel a 89/336/CEE irányelv 
előírásainak.

Általános információk
Ne szerelje szét a lámpát. A LED-ek élettartama több tízezer óra. A lámpa szétszerelése 
esetén a garancia nem érvényes.

Meghibásodás
Vizsgálja meg az elemeket és azok polaritását. Kövesse az elemtartón látható ábra 
útmutatását. Ellenőrizze, hogy az érintkezők nem korrodáltak-e. Szükség esetén óvatosan 
kaparja le róluk a rozsdát. Ha a lámpa ezek után sem működik, forduljon bizalommal 
a Petzl-hez.

Karbantartás
Nedves környezetben való használatot követően vegye ki az elemeket és szárítsa ki a 
lámpát. Ha a lámpába tengervíz kerül, vegye ki az elemeket, öblítse ki alaposan a lámpát, 
majd hagyja kiszáradni.

Tisztítás
Használjon optikai tisztítókendőt vagy mossa a lámpát kézzel langyos szappanos vízben. 
Ne használjon a tisztításhoz súrolószert. Óvja a lencsét a karcolódástól. Ne tisztítsa a 
terméket nagynyomású berendezéssel. A fejpántot mosás előtt vegye le a lámpáról.

Raktározás, szállítás
Hosszantartó tárolás idejére vegye ki az elemeket a lámpából. A terméket UV-
sugárzástól, nedvességtől, vegyi anyagoktól stb. védve kell tárolni és szállítani.

Módosítás, javítás
Tilos a termék bármilyen javítása vagy módosítása, amit nem a Petzl szakszervizében 
végeztek el, mivel ez a termék működőképességét veszélyeztetheti.

Elemekkel kapcsolatos általános tudnivalók
VIGYÁZAT, VESZÉLY: tűz- és robbanásveszély.
- Fokozottan ügyeljen az elemek helyes polaritására, kövesse az elemtartón látható ábra 
útmutatását. 
Ha az egyik elem fordítva van behelyezve (két + vagy két - pólus érintkezik), 
annak belsejében percek alatt olyan kémiai reakció játszódik le, melynek során 
robbanásveszélyes gázok és maró anyagok szabadulnak fel. 
Ennek jele: új elemek esetén is gyenge fényerő jelzi, hogy egy vagy több elem fordítva 
van behelyezve. 
Ha kétsége merül fel az elemek polaritását illetően, azonnal kapcsolja ki a lámpát és 
ellenőrizze az elemek polaritását. 
Ha a reakció már megkezdődött, óvja szemét a sérüléstől. Kinyitás előtt tekerje körül egy 
ronggyal az elemtartót, hogy a folyadék ne érintkezzen a bőrével. 
Ha az elemből kilépő folyadék a bőrrel érintkezett, azonnal öblítse le bő tiszta vízzel, és 
forduljon orvoshoz. 
- Ne használjon különböző márkájú elemeket vegyesen. 
- Ne használjon új és használt elemeket vegyesen. 
- Hosszantartó tárolás időtartamára vegye ki az elemeket az elemtartóból. 
- A nem tölthető elemeket ne próbálja meg feltölteni. 
- Az elemeket ne zárja rövidre, mert az égési sérüléseket okozhat. 
- Ne próbálja az elemeket felnyitni. 
- Ne dobja a használt elemeket a tűzbe. 
- Az elemeket gyermekektől tartsa elzárva.

Környezetvédelem
A fejlámpák, izzók, elemek és akkumulátorok újrahasznosítható hulladékot képeznek. 
Ne dobja a háztartási szeméttárolókba. Tájékozódjon lakóhelyén a használt elemek 
biztonságos elhelyezésének lehetőségéről. Ezzel nagyban hozzájárulhat a környezet- és 
egészségvédelemhez.

PETZL garancia
Anyag- és gyártási hibák esetén erre a lámpára a gyártó 3 év garanciát vállal. A garancia 
nem vonatkozik a következő esetekre: normális elhasználódásból, oxidáció miatt, 
nem szakszervizben történt javításból vagy átalakításból, helytelen tárolásból valamint 
balesetekből, hanyagságból vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károk.

Felelősség
A PETZL nem vállal felelősséget semmiféle olyan káreseményéert, amely a termék 
használatának közvetlen, közvetett, véletlenszerű vagy egyéb következménye.

Világítótávolság
Minden mérés 0,25 lux fényerőig történik. Ez az érték megfelel a teliholdas 
éjszaka világosságának.

Üzemidő (a világítás időtartama)
Ha az üzemidő meghatározása során a fényerő 2 m távolságban 0,25 lux alá csökken, 
akkor a mérést befejezettnek tekintjük, mivel véleményünk szerint ez a fényerő már 
gyakorlatilag nem használható.

A fény mennyisége: lumen (a fényáram)
A fényáram mérése megadja a lámpa által minden irányban kibocsátott fénymennyiség 
összegét. 
Ez a mérés kiegészíti a világítótávolság mérését. A különböző fényforrások ugyanakkora 
világítótávolság esetén kisebb vagy nagyobb intenzitással világíthatnak.


