
Sluitstuk (A)

Draai het sluitstuk 
tegen de klok in los 
om de batterijen te 
vervangen

Hoofdschakelaar (B)

Kop Clip

PP16

Bediening:

Volledig indrukken (B) Licht aan (100%) --> Licht uit

Licht aan (100%) --> Licht aan (15%) 
(de cyclus wordt herhaald)

Zet de lichtsterkte vast

De zaklamp wordt ingeschakeld op hoge lichtsterkte als 
deze weer wordt aangezet

Wanneer het licht aan is, (B) half indrukken om de 
lichtsterkte aan te passen

Wanneer de ingestelde lichtsterkte is gekozen, laat deze 
voor 5 seconden branden om definief in te stellen

Druk (B) in om de zaklamp uit te schakelen

Batterij: 2 x AAA - Alkaline of NiMH

Batterijen plaatsen:

1. Zorg ervoor dat de zaklamp uit staat en en draai het sluitstuk (A) los. 

2. Verwijder de oude batterij en plaats de nieuwe batterij. Plaats de nieuwe batterij volgens de juiste 

polariteit (+) en (-) zoals aangegeven op de batterijhouder. Plaats de batterij op de juiste manier om te 

voorkomen dat de zaklamp beschadigt.

3. Draai het sluitstuk terug op de zaklamp. De zaklamp is nu klaar voor gebruik. 

HANDLEIDING

Focusseerbaar



Functies:

- Lichtstanden : 2 - Hoog / laag  

- Focus : Gemakkelijk met één hand bedienbaar

- Duurzame behuizing van vliegtuig-aluminium met slijtvaste geanodiseerde beschermlaag

- Polariteit bescherming en regulatie van de pulsbreedtemodulatie voor correcte lichtopbrengst

- Handige clip en anti-rol

Specificaties:

Lumen : 140lm / 20lm

Candela : 890cd

Bundel reikwijdte  : 55m 

Batterijduur : 3 uur 30min / 9 uur  

Waterdichtheid : IPX4

Schokbestendigheid : 2 meter

Batterij : 2 x AAA - Alkaline of NiMH

LED : Cree XP-E2

Gewicht : 46 gram (zonder batterijen)

Afmeting : 141,5mm x 16,2mm



Veiligheidsinstructies en Waarschuwingen
Beoogd gebruik van het product

Lees de volledige instructies aandachtig door voor het gebruik van de zaklamp. Dit om de mogelijke risico's door de hoge 

lichtintensiteit te vermijden.  

Veiligheidsinstructies  

Bewaar het product niet in de buurt van kinderen. Slik de kleine onderdelen niet in. Dit product is niet geschikt voor kinderen en 

de instructies moeten zorgvuldig opgevolgd worden om letsel te voorkomen.

• Gebruik de zaklamp bij een temperatuur tussen -20 en 60°C en voorkom blooststelling aan directe hitte en constant zonlicht.

• Voorkom blootstelling aan vocht en/of hoge luchtvochtigheid.

• Voorkom blootstelling aan oplosmiddelen en/of dampen.

• Voorkom blootstelling aan langdurige en sterke vibraties.

• Gebruik niet in een explosieve atmosfeer of andere gebieden waar sprake kan zijn van vluchtige gassen. 

Hanteren en gebruik van het product

• De zaklamp mag niet gebruikt worden voor oogonderzoeken (bijv. een pupil test), Dit kan leiden tot permanente oogschade 

en medische hulp moet geraadpleegd worden als er in de ogen geschenen wordt. 

• Gevaar voor letsel. Kijk niet direct in het licht. Schijn niet in de ogen van mensen of dieren.

• Volgens DIN EN 62471-1 vallen de LEDs van dit product onder risicogroep 2. Gevaar voor blindheid. Gevaar voor letsel. 

Kijk niet direct in het licht. Schijn niet in de ogen van mensen of dieren. Het "blauwe licht" gevaar, veroorzaakt door optische 

straling, is het grootste en meest beperkende gevaar van dit product.

• Tijdens het gebruik het product niet bedekken om zo oververhitting te voorkomen.

• Bundel niet met andere zaklampen.

• Veroorzaak op geen enkele manier kortsluiting.

• Verwijder de batterijen als de zaklamp langere tijd niet gebruikt wordt.

Onderhoud en reparatie

• Probeer de zaklamp niet aan te passen of repareren. Alle reparaties dienen door geautoriseerd personeel uitgevoerd te worden.

• Gebruik de juiste batterijen in de zaklamp. Gebruik nooit alkaline (niet oplaadbare batterijen) en oplaadbare batterijen tegelijkertijd.

• Bewaar batterijen / oplaadbare batterijen buiten het bereik van kinderen.

• Stel batterijen / oplaadbare batterijen nooit bloot aan temperaturen hoger dan 60°C (bijv. aan direct zonlicht of open vuur).

• Veroorzaak geen kortsluiting van de batterijen / oplaadbare batterijen.

• Gebruik geen nieuwe (alkaline) en volledig opgeladen batterijen (NiMH / Li-ion) tegelijkertijd met gebruikte of ontladen batterijen.

• Als de zaklamp langere tijd niet gebruikt wordt, verwijder dan de batterijen uit de applicatie.

• Werp de batterijen weg volgens de nationale voorschriften.

• Gebruik geen reinigingsmiddelen die de zaklamp kunnen beschadigen en reinig met een zachte doek om krassen te voorkomen. 

De schroefdoppen en contacten dienen periodiek gereinigd te worden om ophopingen van vuil te voorkomen, die invloed 

kunnen hebben op het functioneren van het product. Maak de O-ringen regelmatig schoon en gebruik smeermiddel.

Vervangen van de batterij

Schakel de zaklamp uit voor het vervangen van de batterijen. Verwijder het sluitstuk (A) en plaats de nieuw Alkaline of NiMH 

batterijen. Plaats het sluitstuk terug als de batterijen volgens de juiste polariteit (+) en (-) geplaat.


