
Brukerveiledning
Autochem Arbeidslampe 
Color Match 20W LED

Artikkel.nr: AC-63
Modell: K-1044



Teknisk informasjon

Inkludert i pakken

•  Autochem Arbeidslampe 
•  Ladekabel 5. meter
•  Brukermanual

 Forklaringer

1.  Sprutsikker ring/beskyttelse
2.  Lyskilde/Linse
3.  Aluminiumshus/kjøleribber
4.  230V AC lader med plugg
5.  Bryter av/på
6.  Bryter fargetemperatur
7.  Bryter lysnivå
8.  Ladeport
9.  Festebrakett for stativ



Spenning 230V (adapter 15V 1500mA)
Batteritype Lithium 11,1V 5200mAh
Ladetid 3.5 timer
Brukstid på batteridrift 2 timer (2000lm)  4 timer (1000lm)  8 timer (500lm)
Lysstyrke (lumen) 500lm, 1000lm, 2000lm
Fargegjengivelse (CRI) 96+
Fargetemperatur (kelvin) 2700k, 3500k, 4500k, 5500k, 6500k
Kapslingsklasse IP65
Slagfasthet IK07
Vekt 1120 gram

Lading.
Gratulerer med din nye arbeidslampe. Før du tar denne i bruk må du lade den opp. Ladekabel (4) plasseres i ladeport (8) og plugg settes i 
stikkontakt. Under lading vil indikaor lyse (5). Når lykten er fulladet vil alle dioder (5) lyse grønt. Ta ladekabelen (4) ut av ladeporten (8) og 
påse at gummipluggen sitter godt i før du tar arbeidslampen i bruk.

Bruk.
Advarsel! Ikke bruk lampen til å lyse direkte mot dine eller andre individers øyne. 
Trykk på hovedbryteren (5) for å skru på lyset i arbeidslampen. Bryteren (5) benyttes også til å slukke lyset. Justere til ønsket fargetempe-
ratur med bryter(6). Lysstyrken kan justeres i tre nivå med bryter (7). Arbeidslampen er utstyrt med memory for sist brukte innstilling på 
lysnivå og farge.



Importør
Autochem AS 

Hans N. Hauges vei 50E
1523 Moss

Post @autochem.no
Telefon: +47 92 33 43 70

Advarsel!

Denne enheten benytter oppladbart litium-ion batteri som kan sprekke, antenne og forårsake skade på mennesker og omgivelser ved feil bruk. Følg derfor sikkerhetsreglene:

Ikke bruk lampen i nærheten av varme kilder eller omgivelser (over 40°C)
Ikke åpne enheten og utføre endringer på den interne kabling eller elektronikken
Ikke pungtere eller skade batteriet
Ikke ta lampen i bruk ved mistanke om feil på batteriet
Ikke senk batteriet ned i vann
ikke bytte eller modifisere batteriet i enheten
Ikke kast batteriet eller enheten i vann eller brann
Unnlatelse av å følge nevnte advarsler kan føre til personskade og / eller skade på eiendom
Defekt enhet skal leveres inn til importør eller kastes ved godkjent avfallsstasjon for RENAS.


