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Használati utasítás 

Tisztelt Ügyfelünk, 
 
Köszönjük, hogy termékünket választotta.  
Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat a termék használata előtt 
gondosan, és őrizze meg későbbi felhasználásra.  
Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e! 
 
Általános információk: 
A VANE egy többfunkciós kézilámpa, melyet sokoldalúan 
használhat. 
Alkalmas klasszikus kézilámpaként történő használatra,  
valamint zseblámpaként,  
kemping lámpaként, 
akku-bankként is funkciónál. 
A test 3 levélből áll, mely lehajtható és 270°-ban elforgatható. 
A könnyű használat érdekében a három levél belsejében kampó 
található, a lámpa talpán pedig egy erős mágnes. 

Általános biztonsági előírások: 
- Kizárólag háztartási vagy hasonló használatra készült. 
- Csak rendeltetésszerűen,a használati utasításnak megfelelően használható! 
- Nem alkalmas zord környezetben (pl. építkezéseken) történő használatra! 
- A termék nem tartalmaz cserélhető alkatrészeket.  
Ne kísérelje meg a termék felnyitását vagy javítását! 
- Sérült terméket ne használjon! 
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba! 
- Soha ne nézzen közvetlenül a LED fényforrásba!  
- A töltés befejeztével zárja be a töltőaljzat fedelét! 

Működés: 
A kapcsoló többszöri megnyomásával az alábbi üzemmódok közül választhat. 
(a kapcsoló megnyomásának sorrendjében): 
fej 100%;  fej 50%; test 100%; test 50%; villogó - piros villogó 
 
Tisztítás: 
 
Használjon száraz vagy enyhén nedves, puha ruhát. Ne használjon maró hatású vegyszereket 
a tisztításhoz. 
 
Műszaki adatok: 
 
1.Fényforrás(ok):   fej: 3x1W LED 

test: (3 levél) 3x3W (3x15 SMD) 
2. fényáram:  fej :  150lm (max) 
  test: 600lm (max) 
3. IP-védettség:  IP20 
4. Akkumulátor:   1x3,7V 18650 2200mah Li-ion 
5. Töltési idő:  3 – 4 óra 
6. Csatlakozó típusa: :  USB A / micro USB 
7. Vezeték:  1m USB A – micro USB 
8. Működési idő:  1.5 - 2óra 
9. Súly:  367 g 
 
A termékre 1 év garancia vonatkozik. 
A nem megfelelő használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki. 
 
A lámpatestben lévő fényforrás nem cserélhető.  
Az élettartamának végén cserélje ki a teljes lámpatestet 

Származási hely: Kína 
Made in PRC 

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelése: (WEEE utasítások) 
A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már 
nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.  
Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét.  
 Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja 
ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe. 
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