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NIE WYRZUCAĆ 

 

 

 
 INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 LAMPA WARSZTATOWA 
 MOCOWANA POD MASKĄ 
 40LED SMD SKŁADANA 

 QS16136 
 

 

 

OPIS 

Lampa warsztatowa mocowana pod maską 40LED SMD składana charakteryzuje się Solidną konstrukcją z wbudowanymi 

sprężynowymi teleskopowymi wspornikami montażowymi oraz miękkimi hakami zapewniającymi dobrą ochronę maski. 

Regulowane źródło światła z 40 diodami LED SMD to pełne oświetlenie wnęki silnika, a składana konstrukcja ułatwia 

przechowywanie. Zawiera wskaźnik poziomu naładowania akumulatora. 

 

SPECYFIKACJA 

Model ........................................................ QS16136 

Bateria ....................................................... 7,4 V-2,2 Ah Li-ion 

Ilość LED .................................................... 40 SMD 

Strumień świetlny ..................................... 1400 lm 

Czas ładowania .......................................... 6 godz. 

Czas pracy (niski / wysoki)......................... 1.5 / 3 godz. 
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NIE WYRZUCAĆ 

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej nr 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz.U. z 2005r. nr 180, poz. 1495) każdy sprzęt oznakowany znaczkiem "przekreślonego kosza na śmieci" po okresie jego 
eksploatacji nie może być umieszczany wraz z innymi odpadami, ale musi być przekazany do recyclingu.  

 

OBSŁUGA 

Mocowanie lampy do maski: 

– Rozłóż lampę. 

– Umieść miękki hak nad jedną krawędzią maski i delikatnie pociągnij lampę w kierunku drugiej strony maski. 

– Przytrzymując lampę, wysuń hak po drugiej stronie maski i załóż na drugą krawędź maski. 

– Aby użyć lampy, wybierz jedno z dwóch ustawień jasności za pomocą przełącznika. 

– Po zakończeniu pracy złóż lampę i przechowuj ją w bezpiecznym, suchym i zabezpieczonym przed dziećmi miejscu. 

Ładowanie: 

– Podłącz ładowarkę do gniazda ładowania lampy, a następnie podłącz do zasilania. Niebieska dioda LED na lampie zapali się, 

gdy akumulator będzie w trakcie ładowania. Po pełnym naładowaniu niebieska dioda LED zgaśnie. 

– Gdy akumulator jest w pełni naładowany (około 6 godzin) odłącz ładowarkę od zasilania sieciowego, a następnie ładowarkę 

od lampy. 

Ważne: 

– Utrzymuj lampę w czystości i sprawdzaj przed każdym użyciem, czy nie jest uszkodzona. W przypadku stwierdzenia 

uszkodzenia nie należy jej używać dopóki urządzenie nie zostanie naprawione. 

– Lampa musi zostać naładowana przed każdym użyciem. 

– Bateria zamontowana w lampie jest uważana za element zużywalny, a jej zdolność do przyjmowania ładunku z czasem 

ulegać będzie zmniejszeniu. 

– Baterię należy utylizować w odpowiedni dla niej sposób. 

GWARANCJA 

1. Firma TECHSAM udziela 12-miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu (w tym 6-miesięcznej gwarancji na 

prawidłowe działanie baterii) od daty zakupu. 

2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych o okresie gwarancji. 

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu. 

4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione. 

5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w  punkcie 

serwisowym lub w miejscu sprzedaży. 

6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży. 

7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer. 

 

PW TECHSAM WOCH Sp. J. Data sprzedaży ...........................................................................  

ul. Warszawska 131  

20-824 Lublin 

tel.  81 444-63-73 

tel. 81 458-38-10 

fax. 81 458-38-19 

e-mail: techsam@techsam.pl Podpis i pieczęć sprzedającego ..................................................  

 

P.W. TECHSAM Woch Sp. J. jako importer oświadcza, że lampa warsztatowa mocowana pod maską 40LED SMD składana model: 
QS16136 (EF-2220SB) jest zgodna z EN 55015:2013 +A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014 oraz EN 61000-3-3:2013. 
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