
LAMPA WARSZTATOWA AKU LED COB
AG121H

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Niezawodna, doświetlająca lampa LED dla majsterkowiczów wyposażona w silne diody COB LED -
niezastąpiona w warsztatach i serwisach czy garażach majsterkowiczów. Wyposażona w wygodny,
fizyczny włącznik wraz z płynną regulacją mocy światła oraz wbudowany akumulator, który znacznie
ułatwia doświetlanie przestrzeni roboczej z dala od gniazdka. Obrotowa podstawa (w płaszczyźnie
360 stopni) została wyposażona w mocny magnes umożliwiający zamocowanie lampy na metalowej
powierzchni. Lampa posiada również dodatkowy hak, dzięki któremu łatwo zawiesisz ją na ścianie.

Cechy produktu:

• Niezawodna lampa warsztatowa COB LED. 
• Jest bardzo wygodna i praktyczna. Przyda się w każdej sytuacji wymagającej poręcznego, 

dodatkowego źródła światła. 
• Wysokiej jakości diody COB LED emitują silne i jasne światło, które jest bardzo energooszczędne i

trwałe. Dzięki zastosowaniu technologii LED latarka daje dużo więcej światła w porównaniu do 
tradycyjnych żarówek, a przy tym jest dużo oszczędniejsza. 

• Obudowa lampy została wykonana z wysokiej jakości tworzywa dającego gwarancję odporności 
na trudne warunki eksploatacji. 

• Lampa posiada fizyczny włącznik, wyposażony dodatkowo w płynną regulację mocy światła. 
• Wyposażona w silny uchwyt magnetyczny na podstawie pozwalający na przytwierdzenie lampy do 

metalowych powierzchni. 
• Obrotowa podstawa umożliwia manipulowanie ustawieniem lampy w płaszczyźnie 360 stopni. 
• Wbudowany pojemny akumulator oraz kabel USB do ładowania - możesz jej używać z dala od 

źródła zasilania. 
• Smukła konstrukcja umożliwia dotarcie w trudno dostępne miejsca! 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) 
• Zasilanie: akumulatorowe (1800 mAh) 
• Kabel USB do ładowania w zestawie! 
• Moc: 8W 
• Typ światła: LED COB 
• Strumień światła (regulowana): 40-400lm 
• Kąt padania światła: 120 stopni 
• Płynna regulacja mocy światła 
• Magnes w podstawie 
• Obrotowy korpus (360 stopni) 
• Długość: 37,5 cm 
• Średnica (spód): 3,5 cm 
• Średnica (góra): 2,6 cm 

• Kolor: czarny 

SPOSÓB UŻYTKOWANIA:

1. Użytkowanie lampy:

Zdejmij  zaślepkę  z  portu  USB  i  podłącz  dołączony  w  zestawie  kabel  USB  do  portu  USB
komputera/ładowarki, aby naładować wbudowany akumulator.
Proces ładowania jest sygnalizowany czerwoną diodą, zaś pełne naładowanie – zieloną.
Aby włączyć lampę – przesuń okrągły przycisk na froncie obudowy w prawą stronę.
Aby zwiększyć natężenie światła, przesuwaj przycisk w prawą stronę.
Aby zmniejszyć natężenie światła, aż do wyłączenia, przesuwaj przycisk w lewą stronę.
Obrotowy  korpus  wyposażony  w  magnes  na  spodzie,  umożliwia  zaczepienie  lampy  do
metalowej powierzchni oraz jej ustawienie pod dowolnym, pożądanym kątem.

UWAGA: Nie używaj lampy przy podłączonym kablu USB, aby nie uszkodzić akumulatora.

2. Uwagi i środki ostrożności:

• Nie wolno otwierać obudowy lampy. Czynności serwisowe należy zawsze zlecić jedynie
wykwalifikowanemu personelowi autoryzowanych serwisów.

• Chroń urządzenie przed zamoczeniem, trzymaj z dala od źródeł ciepła.
• Czyść urządzenie za pomocą wilgotnej, delikatnej szmatki.
• Nigdy  nie  kieruj  wzroku  bezpośrednio  w  źródło  światła!  Grozi  to  jego

uszkodzeniem bądź chwilowym oślepieniem.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez
osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i
znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania
sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie
powinny  bawić  się  sprzętem.  Dzieci  bez  nadzoru  nie  powinny  wykonywać  czyszczenia  i
konserwacji sprzętu.


