
ACCU LED BOUWLAMP 
KLASSE III 

IP54

1525138 - 1525139



Inhoud van de verpakking

1x LED bouwlamp 
1x Accu 7,4V 
1x AC / DC adapter 
Handleiding

Algemene veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing van de LED bouwlamp voor gebruik!

De handleiding maakt deel uit van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik van het apparaat. 
Houd altijd de bijgevoegde gebruiksaanwijzing bij de hand voor het opzoeken van informatie! Deze moet worden toe-
gevoegd bij het overdragen van het apparaat aan derden.

Veiligheidsmaatregelen

De gebruiker dient zich aan de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen te houden voor een veilig gebruik van het 
product. Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het product!

• De LED bouwlamp kan buiten gebruikt worden, maar voorkom contact met extreme temperaturen of trillingen. Dit 
kan leiden tot schade aan (de batterij van) de bouwlamp.

• De behuizing niet onderdompelen in water, de beschermingsklasse van dit product is IP54 (stofvrij en spatwaterdicht).

• Open de behuizing niet. De LED bouwlamp kan niet worden gerepareerd.

• Zorg voor voldoende ventilatie van het apparaat.

• Bedek het niet tijdens het gebruik.

• Niet installeren binnen bereik van kinderen of dieren.

• Gebruik geen andere dan de meegeleverde voeding om de bouwlamp op te laden.

• De LED bouwlamp mag alleen binnen worden opgeladen bij temperaturen boven 0 ° C.

Elk ander gebruik van het apparaat dan hierboven beschreven staat kan schade aan het product of gevaar opleveren voor 
de gebruiker als gevolg van bijv. kortsluiting, brand of een elektrische schok. Het gehele product mag niet worden  
gewijzigd, aangepast of geopend. Deze veiligheidsaanwijzingen dienen in alle gevallen te worden nageleefd! Elke 
aanspraak op garantie vervalt in geval van schade veroorzaakt door het niet naleven van deze technische handleiding. Wij 
zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet in acht 
nemen van de veiligheidsaanwijzingen en onjuist gebruik van het apparaat.

Veilig gebruik is niet meer mogelijk, indien:

• De LED bouwlamp zichtbare schade heeft

• De LED bouwlamp niet meer werkt

Gebruiksaanwijzing

1. Het is raadzaam de accu voor het eerste gebruik volledig op te laden met de meegeleverde lader. Sluit de AC-adapter 
aan op de laadaansluiting aan de achterzijde van de accu. Vervolgens sluit u de lader aan op zijn voedingsbron. Schakel 



de lamp niet in tijdens het laden.

Let op: de accu moet binnen worden opgeladen, omdat de lader zelf niet waterdicht is. De accu kan warm worden tijdens 
het laadproces. Het is aan te raden de accu te laden bij kamertemperatuur om de optimale levensduur uit de accu te halen. 
Laat de lamp nooit langer dan 24 uur laden.

2. Wanneer het laadproces is voltooid, brandt de groene LED-indicator. Verwijder de voeding van de accu en de voedings-
bron wanneer het laadproces is voltooid.

3. De bouwlamp is nu klaar om te gebruiken. Voor in- en uitschakelen, gebruik de schakelaar op de achterzijde. Er zijn 4 
standen mogelijk, namelijk 100%, 50%, 25% en knipperen. Voor uitschakelen de schakelaar 3 seconden ingedrukt  
houden. Vermijd direct oogcontact met de lichtbron, u loopt het risico op permanente schade aan uw ogen. De LED-indica-
tor geeft aan hoeveel capaciteit de accu nog heeft d.m.v. 4 groene LED’s. Wanneer de batterij bijna leeg is, zal een rode LED 
gaan knipperen. De bouwlamp zal daarna automatisch uitschakelen, waarna deze weer moet worden opgeladen. 

4. Na gebruik van de bouwlamp moet deze binnen worden opgeslagen. Vermijd opslag met extreem hoge of lage tem-
peraturen, dit zal effect hebben op de levensduur van de accu van het product.

5. De bouwlamp is uitgevoerd met een verwisselbare accu. Extra accu’s zijn verkrijgbaar;  
Voor de lamp met artikelnummer 15251238 zijn dit de accu’s met artikelnummer 1525178 (7,4 V / 2,2 Ah) &  
1525179 (7,4 V / 4,4 Ah). 
Voor de lamp met artikelnummer 1525139 zijn dit de accu’s met artikelnummer 1525159 (7,4 V / 4,4 Ah) &  
1525160 (7,4 V / 8,8 Ah). 
Let op: Deze accu’s zijn niet onderling uitwisselbaar tussen de verschillende uitvoeringen!

Let op: Wanneer de bouwlamp wordt opgeslagen voor een langere duur (> 6 maanden) moet het tussentijds worden op-
geladen. Dit om diepe ontlading van de accu te voorkomen.

Onderhoud en garantie

Ontkoppel het apparaat van eventuele andere componenten alvorens schoon te maken; gebruik geen agressieve reiniging-
smiddelen. Dit apparaat is zorgvuldig gecontroleerd op defecten. Mocht u echter toch klachten hebben, ga terug naar de 
plaats waar u het apparaat gekocht heeft samen met het aankoopbewijs. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg 
van incorrecte hantering, onjuist gebruik of slijtage. Wij behouden het recht technische modificaties aan te brengen. De 
garantietermijn op deze bouwlamp is 12 maanden.3 
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Artikelnummer: 1525138 1525139

Vermogen 10 W 20 W
Ingangsvoltage 13 V 13 V
Lumen 650 1300
Kleurtemperatuur 4200 K 4200 K
Laadtijd 4 - 5 uur 6 - 7 uur
Accu 7,4V / 2,2 Ah Li-Ion 7,4V / 4,4 Ah Li-Ion
Beschermingsklasse IP54 IP54
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