
 

 
 

Bruksanvisning 

Beredskapslampe PL-850-3W-Li 

El nr 6685050 
 

Innhold: 

Beredskapslampe PL-850-3W-Li, veggbrakett med ladestasjon, 230V strømforsyning, 

12V ladekabel, diffusor plate (oransje), bruksanvisning og festemateriell 

 

Bruk 

Beredskapslampen er en portabel lampe til innen- og utendørs bruk. Ethvert forsøk på modifisering av produktet vil 

føre til at garantien frafaller, dette kan også føre til alvorlige konsekvenser for produktet og omgivelsene. Service og 

reparasjoner skal kun utføres av autorisert personell. 

 

Beredskapslampen kan brukes i mange forskjellige posisjoner.  

3 W LED med 3 forskjellige lysstyrker, 100% 4t batteri, 70% 8t batteri, 30% 12t batteri.  

Ved hjelp av diffusor platen kan lampen brukes som en varsellampe i blinkende modus. Lampen lades enten ved 

bruk av veggbrakett eller med 230V / 12V adapter.  

Beredskapslampen har en nødlysfunksjon som gjør at armaturen automatisk tennes ved nettutfall. 

Nødlysfunksjonen fungerer i de 3 forskjellige lysstyrke nivåene. For test av nødlysfunksjon, ta ut lampen av 

veggbraketten, eller ta ut strømtilførselen. Lampen vil automatisk tennes 

 

Produktet skal ikke anvendes sammen med, eller under følgende omstendigheter: Temperaturer over 50°C, i 

nærheten av brennbare kjemikalier eller gasser, løsemidler eller i vann. Produktet skal ikke oppbevares i områder 

med høyere luftfuktighet enn 80%. 

 

Funksjon på vri bryteren 

1. Batteri status 

2. Varsellampe modus 

3. Lysstyrke 1 (100%) 

4. Lysstyrke 2 (70%) 

5. Lysstyrke 3 (30%) 

6. AV 

 

Lading 

Beredskapslampen er utstyrt med Li-Ion batteri. Batteriet skal kun lades med medfølgende ladere. Før første gangs 

bruk og etter lang tids lagring skal lampen fullades. Batteriet når full kapasitet etter 4-5 ganger med utladning og 

oppladning.  

Batteriet skal lades i temperaturer mellom 10°C til 30°C. Beskytt batteriet mot ekstrem kulde, varme eller direkte 

sollys. Fare for eksplosjon under ekstreme forhold. Beskytt batteriet mot skader og kortslutning. Li-Ion batterier har 

ingen «hukommelse», det er derfor ikke nødvendig med fullstendig utladning før lampen lades opp igjen. 

Ved lang tids oppbevaring, bør lampen utlades til ca. 70% for deretter å vedlikeholds lades hver 6. måned. 
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Tekniske spesifikasjoner 

 3W LED 

 3 Lysnivåer 

o 100%, 4 timer batteri 

o 70%, 8 timer batteri 

o 30%, 12 timer batteri 

 Varsle funksjon, blinkende lys (kun ved full lysstyrke) 

 Nødlysfunksjon (automatisk tenning ved nettutfall) 

 Veggbrakett med 230V lader (500mAh 12V) 

 12V billader 

 Batteri og ladeindikator 

 Ladetid ca. 5,5 timer 

 Litium batteri 2200 mAh 

 

Resirkulering av produktet 
Ved endt levetid, skader, defekter eller andre forhold som gjør at produktet ikke lenger kan brukes, skal 
produktet leveres til utsalgssted, eller annet godkjent mottak for EE avfall. Levering av produktet kan 
gjøres vederlagsfritt. 
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