10W Oppladbart LED Arbeidslys

Takk for at du valgte å kjøpe et produkt fra HomeLine.
Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk
Ta godt vare på bruksanvisningen for senere bruk

Oversikt / Funksjoner:

Spesifikasjoner:
-Lysstyrke: 10W

-Lumen: 800 LM

-Batteri: 3.7V, 3600mAh

-Ladetid: 4 t

-IP : 44

-Brukstid: 3-5t (avhengig av valgt styrke på lys)

-Funksjoner / modus: 100%-50%-SOS-FLASH-OFF
(Trykk på av/På bryter flere ganger)

-Beskyttelse: Inngang USB og Utgang USB

-Tilbehør: USB ladekabel

Ladning:
1. Koble den medfølgende USB kabelen til inngang for USB på baksiden av produktet.
2. Koble USB kabelen til et USB adapter (ikke inkludert) eller en USB port på din PC.
3. Indikatoren for batteri har 4 LED lys. Når batteriet er fulladet vil alle 4 LED-lampene lyse. Du kan da koble
ifra USB kabelen.

Sikkerhet og lagring:
Sett IKKE arbeidslampen på eller i umiddelbar nærhet til åpen flamme.
Stirr IKKE direkte inn i lyset eller lys direkte på noen.
Produktet må IKKE åpnes og de innvendige delene må IKKE berøres.
Når produktet ikke er i bruk, lagres denne på et tørt og sikkert sted.

Miljøhensyn
Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol:

Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og
elektronisk avfall skal avhendes separat. I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet
sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall.
Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I
enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt, under forutsetning
av at man kjøper nye produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du
ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

Garanti: (Gjelder Norge)
Det gis garanti i 12 måneder mot fabrikasjonsfeil. I tillegg gjelder kjøpslovens bestemmelser om
reklamasjonsrett. Ved henvendelser som gjelder reklamasjon eller garanti, må kjøpskvittering eller lignende
fremlegges som dokumentasjon på kjøpsdato. Det gjelder særskilte regler ved næringskjøp. Det forutsettes
imidlertid at apparatet innleveres hos den forhandler hvor apparatet ble kjøpt. Apparatet må alltid pakkes
forsvarlig ved forsendelsen. Skader som skyldes feil bruk, slitasje, fuktighetsskader, overspenning eller inngrep
av ukvalifisert personell, dekkes ikke av garantien. Slik skade vil bare bli reparert mot betaling. For mer info,
vennligst besøk vår nettside www.target.no [support], eller ring vår supporttelefon 820 500 50 (kr. 6,-/min)
dersom du ønsker råd og tips.
Markedsføres i Norge av:
Target United AS
Evjeløkka 3
1661 Rolvsøy
Telefon: 69 35 44 00
post@target.no

