
1,6
km

1.000
LUMEN

manyetik

Şarj Edilebilir

Parlaklık

Görünürlük

Kullanım Kılavuzu

Şarj Edilebilir 1000 Lümen LED

çalışma Lambası

56001 
05/21



2

TR

Şarj Edilebilir 1000 Lümen LED çalışma Lambası
Kullanım kılavuzu

Şarj edilebilir 1000 lümen MICHELIN LED çalışma lambasını tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Normal 
bakım ve kullanımda uzun yıllar güvenilir bir şekilde çalışacaktır. Lütfen kullanmaya başlamadan önce 
kullanım bilgilerini dikkatli bir şekilde okuyun. 

DİKKAT!

- Kullanım ve kurulum ile ilgili olarak her zaman geçerli trafik ve yol güvenliği yönetmeliklerine dikkat 
edin.

- Ürün bir oyuncak değildir. Çocukların ürünle oynamasına asla izin vermeyin.

- Doğrudan güneş ışığının altında veya ısı kaynaklarının yakınında muhafaza etmeyin.

- Sadece öngörülen kullanım amacı için kullanılmalıdır.

- Bu üründe mevcut olan güçlü mıknatıslar kısa mesafede kalp pillerinin veya diğer tıbbi implantların 
fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Kalp pili olan kişiler ürünü göğüs kafesine en az 15 cm‘lik bir 
mesafeden tutmalıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kısılabilir çalışma lambası

- Uyarı lambası

- Şarj edilebilir lityum iyon pil

- Güçlü mıknatıslar

SPESİFİKASYONLAR

Parlaklık (Lümen) Çalışma lambası: 1.000 lm (50 Lm’e kadar kısılabilir)
Uyarı lambası: 60 lm

Işık deseni 4 (3 adet uyarı lambası , 1 adet çalışma lambası)

Görünürlük 1,6 km'ye kadar

Akü 4.400 mAh, Lityum iyon (3,7 V)

Darbe dayanımı 1 m

Koruma derecesi IP X2

Şarj süresi 6 saat

Boyutlar 20,3 x 13,5 x 3,5 cm

Ağırlık 450 g

- Ayarlanabilir katlanır stand

- Ayarlanabilir tutamak

- 1,6 km‘ye kadar görünebilir

- 4 kademeli şarj seviyesi göstergesi

KULLANIM

ÇALIŞMA LAMBASI:

- Açılması/ Kapatılması: Soldaki  tuşuna basın.

- Kısma: İstenilen parlaklık ayarlanana kadar tuşa basın. Lamba minimum konumda yanıp söner.

- Parlaklığıartırın: İstenilen parlaklık ayarlanana kadar tuşa basın.
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UYARI LAMBASI:

- Açılması/ Kapatılması: Sağdaki  tuşuna basın.

1x: SÜREKLI IŞIK  2x: FLAŞ 3x: ÜÇLÜ IMPULS

Lamba açık olduğunda şarj seviyesi göstergeleri yanar.

ENTEGRE EDİLMİŞ AKÜNÜN ŞARJ EDİLMESİ

İlk kullanımdan önce aküyü lütfen şarj edin. Şarj seviyesini korumak için cihaz kullanılmasa bile akü her 
6 ila 12 ayda bir tamamen şarj edilmelidir. 

1. Yan tarafta bulunan USB şarj kablosunu bir USB şarj bağlantısına (örneğin USB duvar tipi şarj cihazı, 
USB araç adaptörü veya powerbank) bağlayın.

2. Şarj seviyesi göstergelerinin LED‘leri yanar ve şarj seviyesini belirtir (%25–100). Şarj işlemi sırasında, 
şarj işlemi tamamlanana kadar bir sonraki LED her zaman yanıp söner. 4 LED de sürekli yanıyorsa akü 
tamamen şarj olmuş demektir.

3. USB şarj kablosunu sağlanan tutucuya yeniden takın.

BAKIM VE ONARIM

- Piller zamanla deşarj olurlar. Cihaz kullanılmasa bile aküyü her 6 ila 12 ayda bir tamamen şarj edin.

- Cihazın dış tarafını ihtiyaç halinde nemli bir bez ve biraz yumuşak temizlik maddesi ile temizleyin.

Müşteri soruları?
Bizimle iletişime geçin.

Tel: +49 (0) 7131 27588-44
Michelin@helix-automotive.com 

Üretim ve satış lisansı sahibi 
Helix Automotive GmbH, Fischeräcker 4�, DE-74�223 Flein
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IŞIK DESENI (ÇALIŞMA SÜRESI)

ÇALIŞMA LAMBASI (2–40 SAAT) UYARI LAMBASI:

SÜREKLI IŞIK (5 SAAT)

FLAŞ (10 SAAT)

ÜÇLÜ IMPULS (18 SAAT)

TUTAMAĞIN AYARLANMASI

 

1. Emniyet elemanını yukarı katlayın.

2. Tutamağı ayarlayın.

3. Emniyet elemanını aşağı katlayın.


