
Installationsanvisning Handy LED  (E-nr: 73 220 87)
Handstrålkastare, LED 3W med nödbelysningsfunktion

Viktigt!
Användning av produkten i ogynnsamma miljöer eller under miljöfarliga omständigheter måste 
undvikas t.ex. omgivningstemperaturer över 40  ̊C, brännbara gaser, lösningsmedel, ånga, damm etc. 
Service och reparationer ska ske av auktoriserad, kvalificerad personal.

Innan du använder handstrålkastaren bör den laddas i 24 timmar. Blybatteriet räcker längst om det 
förvaras i rätt omgivningstemperatur. Anslut gärna handstrålkastaren till laddningsfästet efter an-
vändning. Notera att den alltid kan vara ansluten till laddningsfästet. Den elektroniska laddningen 
säkerställer optimala laddningsförhållanden, så att batteriet inte kan överladdas. 

 
Egenskaper: 
Robust handlampa med optimalt ljus för de flesta tänkbara situationer. Du kan växla till två olika 
fasta dimmerlägen för längre brinntid eller mindre krav på ljus. Blinkfunktionen gör att den kan 
användas som varningslampa. Laddning sker med medföljande nätladdare 230V eller 12V adapter. 
 
- Laddningsbar 
- Nödbelysningfunktion
- Kontroll av batterikapacitet görs av en laddningsindikator
- Kontinuerligt LED ljus, 3W
- Blinkfunktion (fullt ljusflöde)
- Dimmerfunktion, två fasta lägen

Svenska/ Swedish

Funktionsväljare
1. Batteristatus
2. Blinkfunktion (fullt ljusflöde)
3. Max. ljusflöde
4. Fast dimmerläge 1, 70 %
5. Fast dimmerläge 2, 30 %
6. Frånkoppling
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Indikering batteristatus
1. Röd diod blinkar = Batteriet är urladdat
2. Laddning klar = Röd, gul, grön diod lyser fast
3. Grön diod blinkar = Laddning pågår

CHECK OFF



Nödbelysningsfunktion
För att handstrålkastaren vid strömavbrott ska tändas automatiskt. Gör följande:
1. Ställa in önskad typ av ljusnivå (full/dimmer/blink).
3. Montera laddningsfäste på önskad plats.
4. Anslut nätmatning 230V via adapter till laddningsfäste.
5. Montera handstrålkastaren i laddningsfäste, handstrålkastaren släcks.

Simulering nödbelysningsfunktion: Lossa nätmatningen med önskad funktion inställd på handstrål-
kastaren. Handstrålkastaren tänds automatiskt.
Elektroniskt djupurladdningskydd: Undviker urladdning av batteriet. Detta förlänger batteriets 
livslängd och skyddar miljön.
Batteri: Blybatteriet kan laddas upp till ca 400 gånger. Viktigt! Ersätt gammmalt batteri med likvärdig typ.

Teknisk information 
• Ljuskälla: 1 st. 3W Diod
• 3 ljuslägen
• Blinkfunktion( fullt ljusflöde)
• Lystid blinkande: 9 timmar. Full ljusstyrka: 7 timmar. Fast dimmerläge 1) 20 timmar. Fast 
                  dimmerläge 2) 25 timmar.
• Nödbelysningsfunktion
• Batteri: Pb 6V 4,5Ah
• Laddare: 230V 50Hz/ 9V 500mAh
• 12V adapter
• Laddningsindikator
• Uppladdningstid: 24 timmar
• IP43 (Handlampan) IP20 (ladd.aggregat)
• Omgivningstemp. vid drift: -10 - +40o C
• Mått: (B x Dj x H): 125 x 75x 300 mm
• Vikt: 1.36 Kg 

Byte av batteri  

Viktigt! Vid byte av batteri: läs först av det befintliga batteriets typ och utförande.
1. Lossa skruvarna (6 st) på handstrålkastarens baksida och lyft upp täckplattan.
2. Lyft ur batteriet och och lossa kabelanslutningarna på batteripolerna.
3. Ersätt med likvärdigt batteri av samma typ. 
4. Återanslut batteriet till + pol (röd) respektive – pol (svart)
5. Återmontera det nya batteriet i avsett utrymme och skruva tillbaka täckplattan.
 
 
Miljösäkerhet: Denna handstrålkastare innehåller 
ett blybatteri. Kassera blybatterier som specialavfall. 
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