
Viktig information för användaren
Enheten får endast användas för sitt ändamålsenliga syfte. Enheten används som 
batteridriven nödbelysning och arbetslampa, tillsammans med laddning av enheten med 
den specificerade spänningen, även som nödljus på 230V-50/60 Hz strömförsörjning via 
batteri med begränsad belysningsperiod.

• Använd inte lampan i omgivning med explosionsrisk.
• Använd inte lampan under vatten.
• Vid uppladdning från elnätet, håll lampan borta från badet, diskbänk etc.
• Placera inga vassa eller tunga föremål på nätsladden.
• Vid skada av nätsladd eller lamphus, koppla ifrån armatur.
• Reparationer får endast utföras av en kvalificerad elektriker.
• Koppla ur strömmen innan du öppnar huset, t.ex. vid byte av säkring.
• Täck inte lampan med material, papper, plastpåse eller liknande när den används.
• Håll plastförpackningen borta från barn. Risk för kvävning!

Vänligen notera:
Batteriet måste laddas om minst var 6:e månad i händelse av lagring.                              
En försummelse av omladdning kan leda till en total förlust av kapacitet hos batteriet 
(livslängden på batteriet kortas om detta inte                                                                                                      
följs). Om du följer denna instruktion kan                                                                           
batteriet användas i full kapacitet upp till 5 år.

Använd som handlampa
LED-lamporna kan styras i 3 olika                                                                                   
lägen med hjälp av en vippbrytare:
Mittläge: Ljus av
Växla i läge I: Sparljus
Växla i läge II: Huvudljus

Axelband
Denna axelrem består av robust syntetiskt tyg. Remmen är justerbar i längd och fästs i 
handstrålkastaren genom de två fästhålen genom sidorna av handtaget, fästanordning-
en sitter i remmen och skruvas fast.

Byte av LED och huvudsäkring
LED ljuskällan är ej utbytbar.                                                                                           
”Med LED-ljuskälla uppbringar man                                                                                    
en hög säkerhetsnivå”.                                                                                  
Huvudsäkringen är placerad bakom                                                                         
reflektorn, lossa 4 st stjärnskruvar i                                                                             
fronten, säkringen är placerad på                                                                                 
vänster sida av kretskortet.                                                                                                  
Ta bort säkringen och byt ut mot lik-                                                                              
värdig säkring F 0.315A (5x20 mm).

Nödbelysning
Om handlampan ska användas som nödbelysning måste nätsladden vara ansluten till 
ett vägguttag med 230V-50/60 Hz inställd på huvud- eller sparljus.                               
När strömförsörjningen bryts, tänds automatiskt nödbelysningen. Vid ett längre 
strömavbrott varar huvudljus i ca 11 timmar, sparljus ca 200 timmar beroende på 
batteriets kapacitet. Batteriet stängs av automatisk när batterinivån är för låg för att driva 
belysningen, vilket gör att batteriet inte tar någon skada vid total urladdning då det 
skyddas av en spänningsreglering.                                                                                                         
När spänningen är tillbaka påbörjas automatisk laddningen igen.

Färgfilter och diffusor
1st rött filter och 1st transparent diffusor (är monterat) ingår som standard. Dessa filter 
kan lagras i armaturens underdel. Det transparenta filtret skapar spridda ljus, t.ex. 
arbetsljus. Filtret bytas genom att skjutas in i spåren framför reflektorn.
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Bruksanvisning

Uppladdning
För att ladda batteriet, öppna luckan på undersidan, dra ut kabeln och anslut till ett 
eluttag 230V-50/60 Hz. En elektronisk apparat reglerar spänningen under 
laddningsproceduren och i slutet av laddningen finns det endast en enhet som 
kompenserar underhållsladdning av batteriet. Av denna anledning klarar armaturen att 
konstant vara ansluten till elnätet, även när den inte är tänd. För att hålla batteriet 
effektivt rekommenderar vi att man kopplar ifrån armaturen från elnätet för att ladda ur 
batteriet och sedan återansluta till elnätet för uppladdning 3-4 gånger per år.
En röd lysdiod i reflektorn tänds när armaturen laddas.

Byte av batteri                                                                                                          
Batteriet kan tas ut genom att ta bort                                                                                      
det nedre locket, vilket är fastsatt på hörnen med 4 skruvar. Batteriet är hermetiskt 
förslutet, underhållsfritt, laddningsbart och har en lång livslängd. Handstrålkastaren är 
tänkt att fungera tillförlitligt även i tuff miljö så som regn, höga och låga temperaturer. 
För användarens säkerhet är handstrålkastaren dubbelisolerad. Användningen av 
hermetiskt förslutet batteri med hög specifikation bidrar till en lång drifttid, små 
dimensioner och låg vikt. Batteriet stängs av automatisk när batterinivån är för låg för att 
driva belysningen, vilket gör att batteriet inte tar någon skada vid total urladdning då det 
skyddas av en spänningsreglering. När spänningen är tillbaka påbörjas automatisk 
laddningen igen.  På grund av hög kvalitet av de använda komponenterna är denna 
handstrålkastare perfekt för de flesta industriella och civila användningsområden.

Avfallshantering
För att skydda miljön, kom ihåg att avlägsna batteriet från lampan innan den kastas, 
batteriet ska tas till en lämplig återvinningsstation.
Batterityp: underhållsfritt blybatteri Pb 6V / 7Ah.

Typ                                         E.nr                 Batteri             Laddning               Vikt

Joblux Power LED            73 200 39             6V/7Ah                 18h                  2,5kg

Tekniska specifikationer
• Nätspänning: 230 V - 50/60 Hz
• Strömförbrukning: max. 10 VA cos ƒ 0,9.
• Uppladdningsbar med hermetiskt förslutet batteri.
• Spänningskontroll av batteriladdningens förlopp.
• Elektronisk övervakning för att förhindra total urladdning.
• En röd lysdiod i reflektorn tänds vid laddning.
• Armaturhuvudet är justerbart 120° vertikalt.
• Tåligt armaturhus.
• Mått (LxBxH): 126x112x336 mm.
• Temperaturområde: -15°C till +40°C.
• Kapslingsklass - IP44

Garantiåtaganden
Genom att köpa en laddningsbar handstrålkastare Consent har du valt en produkt som 
uppfyller en hög kvalitet.

Vi har 24 månaders garanti för fel från inköpsdatum på material och utförande.   
Batterier och ljuskälla är undantagna från garantin.
Vid eventuella klagomål, skicka armaturen tillsammans med kvittot till din återförsäljare.

CONSENT by

JobLux PowerLED
E.nr: 73 200 39

Nödbelysning / Arbetslampa
• Inga lampbyten = LED/LED

• Lång brinntid = HL 11 tim, SL 200 tim
Extremt ljusutbyte = 140 lumen

Räckvidd = 140 m

Liton AB
Höstena 108
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