Dette udstyr er en stærk aluminiums pandelampe
med aftageligt genopladeligt batteri til brug ved
forskellige sportsgrene.
VIGTIGT!
LÆS FØR BRUG
FORTEGELSE AF DELE
- (a) 1x pandelampe
- (b) 1x 8.4V 5200 mAh Samsung® Li-Ion batteripakke i vandtæt
neoprenhylster
- (c) 1x 8.4V 1A oplader til stikkontakt
- 1x 120cm forlængerkabel
- (d) 1x hjelm beslag
- (e) 1x hoved montering
- (f) 2x Ø 40mm O-ring beslag
- (f) 2x Ø 50mm O-ring beslag
- 1x Velcro®-kabelstrip
- 1x bruger vejledning
FORHOLDSREGLER
BRUG
- Oplad helt inden første brug
- Opbevares utilgængeligt for børn eller kæledyr.
- Kig ikke direkte ind i lampen, når den lyser (risiko for
skader på nethinden - lampen er klassiﬁceret i
risikogruppe 2)
- Undgå at rette lampen mod en anden persons øjne
(risiko for skader på nethinden)
- Må ikke anvendes på vej og i byområder (risiko for
blænde andre brugere)
- Brug kun pandelampen med den medfølgende
batteripakke og tilbehør
- Det er normalt, at pandelampen bliver varm under brug.
- Brug ikke indendørs. Ikke egnet til voldsom brug (risiko
for forbrænding)
- Hvis kablerne eller stikkene er beskadigede, må du ikke
bruge udstyret.
OPLADNING
Advarsel: Forkert brug kan beskadige eller reducere
batteriets ydeevne
- Oplad kun batteriet med den medfølgende oplader (vil
forebygge overladning, overladning og kortslutnings beskyttelse)
- Undgå at lade batteripakken løbe helt tør. Det er bedst
at lade op, når indikatoren bliver rød eller lige før den
bliver rød (kapacitet mellem 15 og 40%)
- Opladningstemperaturen skal være mellem 0°c og 45°c
for at være effektiv
- Lad være med at kortslutte opladeren eller batteriet
- Det er normalt, at opladeren og / eller batteripakken
bliver varm under opladningen. Hvis det bliver unormalt
varmt, skal du straks tage stikket ud.
- Brug eller håndter ikke udstyret under opladningen
- Batteriet må ikke bortskaffes i en brand- eller en varme
enhed
- Undgå at ødelægge batteriet, det kan eksplodere eller
frigive giftige stoffer
- Batteripakken må ikke beskadiges eller demonteres
- Undgå at sænke batteripakken i vand (udstyret er kun
IPX8-modstandsdygtig under 2m vand, når alle kabler og
stik er tilsluttede)
- Hvis batteripakken er deform eller revnet, skal den
bortskaffes på en genbrugsstation
RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE
- Efter brug i et fugtigt eller vådt miljø skal du tage stikkene ud og
lade det lufttørre
- Hvis pandelampen er snavset, skal den rengøres med en fugtig
klud og lufttørre

- Lad ikke kemikalier komme i kontakt med udstyret
- Opbevar udstyret på et tørt sted ved temperaturer mellem 20°C og
30°C
- Ved længerevarende opbevaring genoplades batteriet hver 6.
måned
MILJØ
- Elektronik og batteripakke skal genbruges.
- Må ikke komme i det almindelige affald, skal kasseres på en
genbrugsstation i overensstemmelse med gældende lokale
bestemmelser
GARANTI
Der er 2 års garanti på pandelampen mod fejl og mangler på
materialer eller fremstilling (undtagen batteripakken, opladeren og
andet tilbehør, der er dækket i 1 år).
SPANNINGA er ikke ansvarlig for konsekvenserne, direkte, indirekte
eller utilsigtet eller enhver anden form for skade som følge af
brugen af dette udstyr.
Garantien dækker ikke:
- Mere end 300 opladningscyklusser
- Langvarig udsættelse for vand, ild eller andet
- Almindelig slid og rust
- Forkert eller ukorrekt brug
- Fejl forårsaget af bevidst skade, voldelig indvirkning, uautoriseret
demontering eller reparation
- Forkert opbevaring eller dårlig vedligeholdelse
For denne brugsanvisning i flere sprog henvises til vores
hjemmeside www.spanninga.com.
KONTAKT
Spanninga Metaal B.V
Geert Knolweg 308501 MK Joure
Holland
www.spanninga.com
Tämä laite on alumiininen, suuritehoinen
lamppu, jossa on offset-kotelo uudelleen
ladattavalla akulla moneen urheilulajiin.
TÄRKEÄÄ!
LUE ENNEN KÄYTTÖÄ
OSIEN NIMISTÖ
- (a) 1x lamppu
- (b) 1x 8.4V 5200 mAh Samsung® Li-Ion patteripakkaus
vedenkestävässä neoprenekotelossa
- (c) 1x 8.4V 1A pistorasialaturi
- 1x 120cm jatkojohto
- (d) 1x kypäräkiinnike
- (e) 1x pääkiinnike
- (f) 2x Ø 40mm O-rengaskannatin
- (f) 2x Ø 50mm O-rengaskannatin
- 1x Velcro® nippuside
- 1x käyttöopas
VAROTOIMET
KÄYTTÖ
- Lataa täyteen ennen ensikäyttöä
- Pidä lasten ja eläinten ulottumattomissa.
- Älä katso suoraan lamppuun sen ollessa päällä (riski
verkkokalvon vahingoittumiseen - lamppu on luokiteltu
kuuluvan riskiryhmä 2:een)
- Vältä toisten silmiin osoittamista (riski verkkokalvon
vahingoittumiseen)
- Älä käytä teillä tai kaupunkialueilla (riski sokeuttaa
muita käyttäjiä)
- Käytä lamppua ainoastaan siihen kuuluvan patterin ja
muiden lisätarvikkeiden kanssa.
- Lampun kuumeneminen käytön aikana on normaalia.

- Ei tule käyttää sisätiloissa. Ei sovi staattiseen käyttöön
(palamisen riski)
- Älä käytä laitetta johtojen tai liittimien vahingoittuessa.

LATAUS

Varoitus: virheellinen käyttö voi vahingoittaa tai vähentää
patterien toimintaa
- Lataa patteri ainoastaan siihen kuuluvalla laturilla (sisältää
yli-lataus, yli-vastuuvapaus ja
oikosulkusuojaus -ominaisuudet)
- Vältä patterin kuluttamista täysin loppuun. Suosi patterin
lataamista ennen punaisen valon syttymistä tai sen aikana
(kapasiteetti 15 ja 40 prosentin välillä)
- Latauslämpötilan tulisi olla 0 ja 45 asteen välillä ollakseen
tehokas
- Älä oikosulje laturia tai akkua
- On normaalia, että laturi ja / tai akku lämpenee latauksen
aikana. Jos se on poikkeuksellisen kuuma, irrota se heti.
- Älä käytä tai käsittele laitetta latauksen aikana
- Älä hävitä akkua tulessa tai lämmitysyksikössä
- Älä tuhoa akkua, se voi räjähtää tai vapauttaa myrkyllisiä
materiaaleja
- Älä vahingoita tai pura akkua
- Älä upota akkua vedessä (laite on IPX8 vedenkestävä alle
kahden metrin syvyydessä, kun kaikki johdot ja liittimet on
kytketty)
- Jos akku on vääntynyt tai haljennut, hävitä se
kierrätysastiassa

PUHDISTUS JA YLLÄPITÖ
- Kosteassa tai märässä ympäristössä käyttämisen jälkeen, irrota
johdot ja anna kuivua raikkaassa ilmassa
- Jos lamppu on likainen, pese se kostealla liinalla ja anna kuivua
raikkaassa ilmassa
- Älä anna kemikaalien tulla kosketuksiin laitteen kanssa
- Säilytä laite kuivassa paikassa 20 ° C - 30 ° C asteen lämpötilassa
- Pitkäaikaiseen varastointiin lataa akku 6 kuukauden välein
YMPÄRISTÖ
- Elektroniikkalaitteet ja akku tulee kierrättää
- Älä heitä niitä tavalliseen roskakoriin vaan hävitä ne
kierrätysastiassa voimassa olevien paikallisten määräysten
mukaisesti
TAKUU
Lampulla on kahden vuoden takuu kaikkia materiaali- tai
valmistusvikoja vastaan (akkua, laturia ja muita lisätarvikkeita
lukuunottamatta, joilla on vuoden takuu)
SPANNINGA ei ole vastuussa tämän laitteen käytön aiheuttamista
välittömistä, välillisistä tai satunnaisista seurauksista tai mistään
muista vahingoista.
Takuu ei korvaa:
- Yli 300 lataus- / purkukierrosta
- Pitkäaikaista altistumista vedelle, tulelle tai muulle
- Normaalikäytöstä aiheutuvaa kulumista ja hapettumista
- Sopimatonta tai virheellistä käyttöä
- Tahallisesta vahingoittamisesta, väkivaltaisesta käytöstä,
luvattomasta purkamisesta tai korjauksesta johtuvia vikoja
- Virheellistä varastointia tai huonoa ylläpitoa
Tämän käyttöohjeen voi löytää muilla kielillä sivuiltamme
www.spanninga.com.
YHTEYSTIEDOT
Spanninga Metaal B.V
Geert Knolweg 308501 MK Joure
Alankomaat
www.spanninga.com

Dette utstyret er en aluminium hodelykt med høy
styrke og oppladbart batteri til bruk ved forskjellige
idrettsgrener.
VIKTIG!
LES FØR BRUK
INNHOLDSFORTEGNELSE
- (a) 1x hodelykt
- (b) 1x 8,4V 5200 mAh Samsung® Li-Ion-batteripakke i vanntett
neoprenhylse
- (c) 1x 8,4V 1A vegglader
- 1x 120cm skjøteledning
- (d) 1x hjelmfeste
- (e) 1x hodefeste
- (f) 2x Ø 40 mm O-ringbraketter
- (f) 2x 50 mm O-ringbraketter
- 1x Velcro®-buntebånd
- 1x bruksanvisning
FORHÅNDSREGLER
BRUK
- Lad fullstendig før første bruk
- Oppbevares utilgjengelig for barn eller kjæledyr.
- Se ikke direkte inn i lyset når det er påskrudd (risiko for
skade på retina - lampen er klassiﬁsert i risikogruppe 2)
- Unngå å rette lampen mot andres øyne (risiko for skade
på retina)
- Ikke bruk på vei og andre urbane områder (risiko for å
blende andre brukere)
- Bruk hodelykten kun med batteripakken og tilbehøret
som følger med
- Det er normalt at hodelykten blir varm under bruk
- Ikke for innendørs bruk. Ikke for statisk bruk (brannfare)
- Ikke bruk utstyret hvis kablene er koblingene er skadet

LADING
Advarsel: feil bruk kan skade eller redusere
batteripakkens drif
- Lad batteripakken kun med laderen som følger med (har
beskyttelse mot overladning, over-utladning og
kortslutning)
- Unngå å utlade batteripakken fullstendig. Lad helst når
indikatoren lyser rødt eller før (kapasitet mellom 15 % og
40 %)
- Ladetemperatur bør være mellom 0° c og 45° c for
effektiv lading
- Kortslutt ikke laderen eller batteripakken
- Det er normalt at laderen og/eller batteripakken blir
varm under lading. Hvis den blir uvanlig varm, trekk ut
kontakten umiddelbart.
- Bruk ikke utstyret under lading
- Kast ikke batteripakken i ild eller en varmeenhet
- Ødelegg ikke batteripakken, den kan eksplodere eller
avgi giftige materialer
- Ikke skad eller demonter batteripakken
- Ikke senk batteripakken i vann (utstyret er IPX8 vanntett
under 2 m vann kun når alle kabler og koblinger er
tilkoblet)
- Om batteripakken er deformert eller sprukket, resirkuler
den
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
- Etter bruk i et fuktig eller vått miljø, plugg ut alle kabler og la det
tørke i lufta
- Hvis hodelykten er skitten, rengjør den med en fuktig klut og la den
tørke i lufta

- Ikke la kjemikalier komme i kontakt med utstyret
- Oppbevar utsyret på et tørt sted ved en temperatur mellom 20° c
og 30° c
- Ved forlenget oppbevaring, lad opp batteripakken hver 6. måned
MILJØ
- Elektronikk og batteripakken skal resirkuleres.
- Ikke kast det i restavfall, men i resirkuleringen med gjeldene lokale
reguleringer
GARANTI
Hodelykten kommer med 2-års garanti mot feil ved materialer eller
produksjonfeil (dette gjelder ikke batteripakken, laderen eller annet
tilbehør, som har en garanti på ett år).
SPANNINGA er ikke ansvarlig for konsekvenser, direkte, inderekte,
eller uhell som følge av feil bruk av dette utstyret.
Garantien dekker ikke:
- Mer enn 300 ladinger
- Forlenget bruk i vann, ild eller annet
- Vanlig slitasje eller oksidering
- Upassende eller feil bruk
- Defekter som følge av forsttlig skade, vold, uautorisert
demontering eller reparasjon
- Feil oppbevaring eller dårlig vedlikehold
For å se denne bruksanvisningen på flere språk, se nettsiden vår
www.spanninga.com
KONTAKT
Spanninga Metaal B.V
Geert Knolweg 308501 MK Joure
Nederland
www.spanninga.com
Denna utrustning är en högeffektiv
aluminiumpannlampa med uppladdningsbart batteri
för multisport användning.
VIKTIGT!
LÄS FÖRE ANVÄNDNING
TERMINOLOGI AV DELAR
- (a) 1x pannlampa
- (b) 1x 8.4V 5200 mAh Samsung® Li-Ion batteriförpackning i
vattenbeständig neoprenhylsa
- (c) 1x 8.4V 1A vägguttagsladdare
1x 120cm förlängningskabel
- (d) 1x Hjälmfäste
- (e) 1x Huvudfäste
- (f) 2x Ø 40mm O-ring fästen
- (f) 2x Ø 50mm O-ring fästen
1x Velcro® Buntband
1x bruksanvisning
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
ANVÄNDNING
- Ladda fullständigt innan du börjar använda den
- Förvaras oåtkomligt för barn eller husdjur.
- Titta inte direkt in i lampan när den lyser (risk för
retinalskada - lampan är klassiﬁcerad i riskgrupp 2)
- Undvik att rikta lampan mot andras ögon (risk för
retinalskada)
- Använd inte på vägen och i stadsområden (risk för att
andra personer bländas)
- Använd endast strålkastaren med den medföljande
batteriförpackningen och tillbehören
- Det är normalt att pannlampan blir varm under
användning.

- Använd inte inomhus. Ej lämplig för statisk användning
(risk för att brännas)
- Om kablarna eller kontakterna är skadade, använd inte
utrustningen
LADDNING
Varning: Felaktig användning kan skada eller minska
batteriförpackningens prestanda
- Ladda endast batteriet med den medföljande laddaren
(innehåller överladdnings-, överurladdnings- och
kortslutningsskydd)
- Undvik att ladda batteriet helt. Föredragen laddning när
indikatorn är röd eller tidigare (kapacitet mellan 15 % och
40 %)
- Laddningstemperaturen bör vara mellan 0 °C och 45 °C
för att vara effektiv
- Kortslut inte laddaren eller batteriförpackningen
- Det är normalt att laddaren och/eller batteriförpackningen blir varm när du laddar. Om det blir onormalt varmt,
koppla omedelbart ur kontakten.
- Använd inte, eller hantera inte, utrustningen under
laddning
- Kassera inte batteriet i en eld- eller värmeenhet
- Förstör inte batteriförpackningen, den kan explodera
eller släppa ut giftiga material
- Skada eller demontera inte batteriförpackningen
- Sänk inte ned batteriförpackningen i vatten
(utrustningen är IPX8-resistent under 2 m vatten endast
när alla kablar och kontakter är anslutna)
- Om batteriförpackningen är deformerad eller har
spruckit, släng den i en papperskorg
RENGÖRING & UNDERHÅLL
- Efter användning i en fuktig eller våt miljö, koppla loss kablarna
och låt den torka i den omgivande luften
- Om pannlampan är smutsig, rengör den med en fuktig trasa och låt
den torka i den omgivande luften
- Låt inte kemikalier komma i kontakt med utrustningen
- Förvara utrustningen på en torr plats vid temperaturer mellan 20 °C
och 30 °C
- För långvarig förvaring, ladda batteriet var 6:e månad
MILJÖ
- Elektronik och batteriförpackning ska återvinnas.
- Kasta dem inte i en vanlig papperskorg, kassera dem i
återvinningen i enlighet med gällande lokala föreskrifter
GARANTI
Pannlampan är garanterad i 2 år mot eventuella brister i material
eller tillverkning (förutom batteriförpackningen, laddaren och andra
tillbehör som är täckta under en period av 1 år).
SPANNINGA ansvarar inte för konsekvenserna direkt, indirekt eller
oavsiktligt, eller för någon annan skada som uppstår på grund av
användningen av denna utrustning.
Garantin täcker inte:
- Mer än 300 laddnings-/urladdningscykler
- Långvarig nedsänkning i vatten, eld eller annat
- Normal slitage eller oxidering
- Olämplig eller felaktig användning
- Fel som orsakas av avsiktlig skada, våldsam påverkan, obehörig
demontering eller reparationer
- Felaktig förvaring eller dåligt underhåll
För bruksanvisningen på fler språk, vänligen se vår hemsida
www.spanninga.com.
KONTAKT
Spanninga Metaal B.V
Geert Knolweg 308501 MK Joure
Nederländerna
www.spanninga.com

