WORKLITE™ LED BOUWLAMP
25 W 230 V VEILIGHEIDSMODEL
60009003

GEBRUIKSHANDLEIDING
Deze serieel schakelbare WorkLite™ LED bouwlamp is gemaakt voor het tijdelijk verlichten van bouwplaatsen.
Kan binnen en buiten worden gebruikt.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN
WAARSCHUWINGEN
De gebruiker moet de algemene veiligheidsinstructies en
waarschuwingen opvolgen voor een veilig gebruik. Lees de
instructies voor u de lamp gebruikt.
Laat de lamp niet in water vallen. Dek de lamp niet af tijdens
gebruik (uitgezonderd de optionele beschermhoes). Plaats
de lamp niet binnen bereik van kinderen of dieren.
Koppel de verbindingskabel niet los. Verwijder de naamplaat
op het handvat niet. Plaats voor gebruik buiten, de lamp
verticaal met het handvat naar boven gericht. Gebruik de
lamp alleen bij temperaturen tussen -40 °C en +50 °C.

GARANTIE
1. TSR-Lighting geeft een productgarantie op materiaal- en
constructiefouten.
2. Het product heeft een garantie van 24 maanden. TSRLighting zorgt voor een gratis garantieservice voor de
lamp of vervanging door een nieuwe lamp.
3. Neem bij een garantieclaim contact op met de verkoper
van de lamp.
4. De garantie dekt geen defecten veroorzaakt door onjuist
gebruik, opslag of het zelf openen van de lamp.
TECHNISCHE INFORMATIE

Schakel bij een defect de stroom onmiddellijk uit en
raadpleeg de verkoper waar u de lamp hebt gekocht.
Gebruik van het apparaat op een andere manier dan
hierboven beschreven, kan het product beschadigen of
een risico vormen voor de gebruiker, bijvoorbeeld door
kortsluiting, brand of een elektrische schok. Verander,
wijzig en open het product niet. Alleen de fabrikant heeft
toestemming om het product te openen.
We zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade of materiële
schade of persoonlijke verwondingen die voortkomen uit
het niet naleven van de veiligheidsinstructies en het onjuiste
gebruik van het apparaat.
Apparatuur met dit symbool mag niet bij het
huishoudelijke afval worden weggegooid. Het
moet worden gebracht naar een inzamelpunt voor
oude apparatuur of naar de verkoper van wie u het product
hebt gekocht. Dit zorgt voor een milieuvriendelijke
verwijdering van het product.

Vermogen:

23W

Ingangsvermogen:

25W

Lichtrendement:

3990 lm

Interface:

standaard stroomtoevoer

Vermogensfactor:

0,98

Stroomaansluiting:

rubberen kabel 5 m 3x1,5mm²

Stopcontacten:

1 st Schuko-stopcontact

Bedrijfsspanning:

110 V-230 V AC 50 Hz

Bedrijfstemperatuur:

-40°C – +50°C

Kleurtemperatuur:

5000K

Kleurweergave:

> 80 Ra

Lichtrendement:

70% na 100.000 gebruiksuren

Lichtbron:

LED COB 1 st

Veiligheidsklasse:

IP54

Gewicht:

2,2 kg

Afmetingen:

hoogte 250 mm, diameter 225 mm

Batterij:

4x30 min

INSTALLATIE EN BEDIENING
Het wordt aangeraden dat elke 4e lamp op de bouwplaats een veiligheidslamp is!
1. Zorg er eerst voor dat de lamp niet op de elektriciteit is aangesloten.
2. Installeer de lamp op de gewenste locatie. Aan het plafond met de haak of aan de wand
door de lamp aan het handvat vast te schroeven. De aanbevolen installatiehoogte is 2,5
m - 7 m.
3. Sluit de lamp aan op een geaard stopcontact of het stopcontact van een andere
WorkLite™ met de vooraf geïnstalleerde stekker in de lamp zoals op de afbeelding
weergegeven. U kunt de WorkLite alleen gebruiken of gekoppeld aan meerdere
WorkLites.
4. Als u de lampen wilt koppelen, sluit u de eerste lamp aan op de tweede lamp met de
stekker van de eerste lamp en het stopcontact van de tweede lamp, zoals weergegeven
in de foto. Het aanbevolen maximum aantal lampen voor koppeling is 50 st.
5. Sluit de eerste lamp aan op de netvoeding met de vooraf geïnstalleerde stekker.
6. De aansluiting is klaar!
7. Schakel de ketting van lampen uit door de stekker van de eerste lamp uit het stopcontact
te halen.

Batterij van veiligheidslamp
Als de schakelaar in positie 1 staat, is de batterij aan. Als de schakelaar in positie 0 staat, is de
batterij uit. Positie 1 wordt altijd gebruikt als de lamp op de stroom is aangesloten. Positie 0
wordt altijd gebruikt als de lamp in de opslag ligt of anders niet wordt gebruikt.

Fabrikant:

Turun Sähkö- ja Rakennustukku Oy / TSR-Lighting
Autokatu 15, 20380 Turku, FINLAND
+358 400 533 040 info@tsr-tukku.fi

www.worklite.fi

